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จะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 

ในการยื่นคําขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ

อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ     คําขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุน

ของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ

ราชการ  ลดการใชดุ้ลยพนิจิของเจา้หนา้ที่ เปดิเผยขัน้ตอนระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบ 

        องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง จึงได้จัดทํา “คู่มือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวขอ้งและประชาชนทั่วไปใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนนิการตอ่ไป 
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การจัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน 

องค์การบรหิารส่วนตําบลห้วยบง อําเภอเมอืงชัยภมู ิจังหวัดชัยภูม ิ

--------------------------------------------------------------------------- 

1.ที่มา 

       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ

ประชาชนตอ้งผา่นการอนุมัต ิการอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต

ดําเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลา 

เอกสาร และหลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือไม่

ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง 

พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติ

แหง่ชาต ิ หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตา

มาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติใน

การประชุมครัง้ที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 20 พฤศจกิายน 2557 ไดพ้จิารณารา่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

แล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้นําร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความ

สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูหั่ว เพื่อทรงลงประปรมาภไิธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทรงลงพระปรมาภไิธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 

และมกีารประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหน่ึง กําหนดใหใ้นกรณทีี่มกีฎหมายกําหนดใหก้ารกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต        

ผูอ้นุญาตจะตอ้งจัดทําคูม่อืสําหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้

ขออนุญาตจะตอ้งยื่นมาพรอ้มกับคําขอ และจะกําหนดใหย้ื่นคําขอผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอ

ดว้ยตนเองก็ได ้

        มาตรา 7 วรรคสอง คูม่อืสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหป้ดิประกาศไว ้ณ สถานที่ที่

กําหนดใหย้ื่นคําขอ และเผยแพรท่างสื่ออเิล็กทรอนกิส ์และเมื่อประชาชนไดส้ําเนาคูม่อืดังกลา่วใหพ้นักงาน

เจา้หน้าที่คัดสําเนาให ้โดยจะคดิคา่ใช้จา่ยตามควรแกก่รณกี็ได ้ในกรณเีชน่นั้นใหร้ะบุคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไว้ใน

คูม่อืสําหรับประชาชนดว้ย 

        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม

หลักเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงเมอืงที่ดีหรอืไม ่ในกรณทีี่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่ 
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กําหนดดังกล่าวลา่ชา้เกนิสมควรใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณา และสั่งการให้ผูอ้นุญาตดําเนินการแก้ไข

ใหเ้หมาะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ใหผู้อ้นุญาตจัดทําคูม่อืสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเ้สร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอ้ย

แปดสบิวันนับแตว่ันที่พระราชบัญญัตนิี้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน 
       2.1 เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวขอ้งและประชาชนใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนนิการ 
       2.2 เพื่อใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการ
พจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.คําจํากัดความ 
      “การบรหิารประชาชน” หมายถงึ การดําเนนิการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานของรัฐจน
แลว้เสร็จตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เป็นการยื่นคําขอตามที่มกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ ใหห้นว่ยงานของ
รัฐกําหนดให้ผูร้ับบรกิารตอ้งยื่นคําขอกอ่นดําเนนิการใด ไดแ้กก่ารอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัต ิ
การจดทะเบยีน การขึ้นทะเบยีน การรับแจ้ง การใหป้ระทานบัตร และการใหอ้าชญาบัตร 

      “ผู้รับบรกิาร” หมายถงึ ประชาชนผู้มารับบรกิารโดยตรง หรอืหนว่ยงานภาคเอกชนที่มารับ
บรกิารจากหนว่ยงานภาครัฐ 

      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบดว้ย  สว่นราชการ  จังหวัด  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน และหนว่ยงานภาครัฐรูปแบบใหม ่

4.แนวคดิและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความ
สะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นําหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
มาเป็นหลักการสําคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ การสรา้งใหเ้กดิความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือสําหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน 
ในการตดิตอ่รับบรกิารจากหนว่ยงานของรัฐ วา่มหีลักเกณฑ ์วธิกีาร ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐาน
ที่จําเป็นอยา่งไร เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดําเนินการใดๆ ต้องจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน    การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนมี
วัตถุประสงคด์ังนี้.- 
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  1) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อ ขอรับบรกิารของประชาชน โดยใหข้อ้มูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ ์วธิกีาร ขัน้ตอน ระยะเวลา คา่ใชจ้่าย เอกสารหรอืหลักฐานที่ใชป้ระกอบคําขอ 
สถานที่ใหบ้รกิาร 
  2) เพื่อลดตน้ทุนในการมาติดตอ่ขอรับบรกิารของประชาชน 
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบ้รกิารของหนว่ยงานภาครัฐ และเพิ่มขดีความสามารถใน
การแขง่ขันของประเทศ 
  4) เพื่อสรา้งความโปรง่ใส ในการปฏบิัตงิานของหนว่ยงานภาครัฐ 
           4.4 เปา้หมายของการจัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน 
           หนว่ยงานของรัฐที่มงีานบรกิารประชาชนที่มกีฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ กําหนดให้
ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตกอ่นดําเนนิการใด มกีารจัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน และนําไปใช้ในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 

5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน 
             �ประโยชน์ต่อผู้รับบรกิาร 
  -ทราบแนวปฏบิัตใินการรับบรกิารอยา่งชัดเจน 
  -ไดร้ับบรกิารที่มมีาตรฐาน และมคีวามโปรง่ใส 
  -ไดร้ับความพงึพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบรกิาร 
  -มโีอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              �ประโยชน์ต่อผู้ให้บรกิาร 
    -ใหบ้รกิารดว้ยความโปรง่ใส ลดการใชดุ้ลยพินจิ ในการตัดสนิใจ และลดความเสี่ยงในการ

ทุจรติคอรัปช่ัน 
  - สามารถตดิตามและประเมนิผลการใหบ้รกิาร ตามหลักเกณฑท์ี่วางไว ้เพื่อนํามาปรับปรุง

การใหบ้รกิาร 
  - พัฒนาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง 
 

      �ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บรกิารของหนว่ยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขดีความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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คู่มือสําหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ  คอื  ภาษทีี่จัดเก็บจากโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสรา้งอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น  ให้เช่า, ทําการค้าขาย ,

โกดัง หรือเพื่อใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง

อื่น ๆ กับที่ดนิ ซึ่งใชต้อ่เนื่องกับโรงเรอืนหรอืสิ่งปลูกสรา้งนัน้ตอ้งไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ.2475 มาตรา 9,10 

 

 

1.ผูม้หีน้าที่เสยีภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการ           งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ กองคลัง 

   เสยีภาษโีรงเรอืนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)                                     

2.เจา้หน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูลใน   

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 

3.คํานวณค่ารายปแีละคดิค่าภาษี 

4.แจง้การประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 

5.ผูม้หีนา้ที่เสยีภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ชําระเงนิ และรับ 

  ใบเสร็จรับเงนิค่าภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.12) 

 

งานท่ีให้บริการ                     การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 1.เมื่อไดร้ับการแจง้การประเมนิ (ภ.ร.ด.8) ตอ้งชําระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจง้การประเมนิ  

  หากชําระ เกนิกําหนดตอ้งเสยีเงนิเพิ่ม ดังนี้ 

  ไมเ่กนิ 1 เดอืน เงนิเพิ่ม 2.5% 

  เกนิ 1 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 2 เดอืน เงนิเพิ่ม 5% 

  เกนิ 2 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 3 เดอืน เงนิเพิ่ม 7.5% 

  เกนิ 3 เดอืนแตไ่มเ่กนิ 4 เดอืน เงนิเพิ่ม 10% 

  เกนิ 4 เดอืนตอ้งดําเนนิคดี 

 2.ไดร้ับแจง้การประเมนิแล้วไมพ่อใจในการประเมิน ต้องอุทธรณภ์ายใน 15 วัน 

 

  ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น                                          จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงนิคา่ภาษภีาษโีรงเรอืนและที่ดนิปทีี่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)                      จํานวน  1  ฉบับ 

 

ผูร้ับประเมนิชําระภาษปีลีะครัง้ตามคา่รายป ี

อัตราค่าภาษรีอ้ยละ 12.5 ของคา่รายป ี

คา่ภาษี = คา่รายป ีx 12.5% 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง โทรศัพท์: 0 4412-1110 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

กรณีผู้ชําระภาษีย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชําระทันทีให้ดําเนินการ ดังนี ้

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรือ่งร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น

เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ 

ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่

เสยีภาษปีา้ยโดยเสยีเป็นรายปยีกเวน้ปา้ยที่เริ่มตดิตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือ

แสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่

ตดิตัง้ปา้ยจนถงึงวดสุดทา้ยของป ี

 

 
 

1.ผูม้หีน้าที่เสยีภาษปีา้ย ยื่นแบบแสดงรายการภาษปีา้ย (ภ.ป.1)      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง 
   พรอ้มเอกสารประกอบ 

2.เจา้หน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูล ผ.ท.4 

   และ ผ.ท.5 

3.คํานวณพื้นที่ปา้ยและประเมนิคา่ภาษปีา้ย 

4.แจง้การประเมนิ (ภ.ป.3) 

5.ผูม้หีนา้ที่เสยีภาษปีา้ยชําระเงนิและรับใบเสร็จรับเงนิ (ภ.ป.7)  

 

งานท่ีให้บริการ                     การรับชําระภาษีป้าย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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  ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น                                                จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงนิคา่ภาษปีา้ย ปทีี่ผ่านมา (ภ.ป.7)                                                     จํานวน  1  ฉบับ    

 

อัตราภาษปีา้ย แบง่เป็น 3 อัตรา ดังนี้ 

อัตราภาษปีา้ย (ตอ่ 500 ตารางเซนตเิมตร) 

1) อักษรไทยลว้น 3 บาท 

2) อักษรไทยปนกบัอักษรตา่งปะเทศ/ภาพ/เครือ่งหมายอื่น 20 บาท 

3) ปา้ยดังตอ่ไปนี้ 

ก. ไมม่อีักษรไทย40 บาท 

ข. อักษรไทยบางสว่นหรอืทั้งหมดอยูใ่ต ้หรอืต่ํากวา่อักษรตา่งประเทศ40 บาท 

4) ปา้ยที่เปลี่ยนแปลงแกไ้ขพื้นที่ปา้ย ขอ้ความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสว่นในปา้ยไดเ้สยีภาษปีา้ยแลว้อัน

เป็นเหตุใหต้อ้งเสยีภาษปีา้ยเพิ่มขึ้นใหค้ดิอัตรา ตาม 1) 2) หรอื 3) แลว้แตก่รณ ีและใหเ้สยีเฉพาะเงินภาษทีี่

เพิ่มขึ้น 

5) ปา้ยใดต่ํากวา่ 200 บาท ใหเ้สยี 200 บาท 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง โทรศัพท์: 0 4412-1110 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม  

การรับเรื่องร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 -4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

ที่ดนิที่ตอ้งเสยีภาษบีํารุงทอ้งที่ ไดแ้ก ่ที่ดนิที่เป็นของบุคคลหรอืคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลซึ่งมกีรรมสทิธิ์ในที่ดนิ หรอืสทิธคิรอบครองอยูใ่นที่ดนิที่ไมเ่ป็นกรรมสทิธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษี

บํารุงทอ้งที่ ไดแ้ก ่พื้นที่ดนิ และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ําด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้น

ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี

ใด มหีนา้ที่เสยีภาษบีํารุงทอ้งที่สําหรับปนีัน้ 

  

 
 

กรณมีกีารยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่         งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง  

ทุก 4 ป ี/ ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม) 

1.ผูเ้ป็นเจา้ของที่ดนิยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท. 5) 

2.เจา้หน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูลใน  

   ผ.ท.4 และ ผ.ท.5. 

3.คํานวณค่าภาษบีํารุงทอ้งที่จากหนว่ยราคาปานกลางที่ดนิและประเมนิ 

   ค่าภาษบีํารุงทอ้งที่ 

งานท่ีให้บริการ                      การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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4.แจง้การประเมนิ (ภ.บ.ท.5) 

5.ผูม้หีนา้ที่เสยีภาษบีํารุงท้องที่ชําระเงนิ และรับใบเสร็จรับเงนิ 

   ค่าภาษบีํารุงทอ้งที่ (ภ.บ.ท.11) 

   สําหรับการชําระภาษใีนรอบ 3 ปถัีดไป 

1.ผูเ้ป็นเจา้ของที่ดนิ แจง้ชื่อ – สกุล ใหเ้จา้หน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับขอ้มูลทะเบยีนทรัพยส์นิ (ผ.ท.4) 

2.ผูม้หีน้าที่เสยีภาษบีํารุงทอ้งที่ชําระเงนิ และรับใบเสร็จรับเงนิ  (ภ.บ.ท.11) 

 

 ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 3 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น                                                จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงนิคา่ภาษบีํารุงทอ้งที่ปทีี่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)                                         จํานวน   1   ฉบับ 

 

อัตราภาษบีํารุงทอ้งที่กําหนดไวใ้นบัญชทีา้ยพระราชบัญญัต ิแบง่เป็น 34 อัตรา 

ราคาปานกลางที่ดนิเกนิไรล่ะ 30,000 บาท ใหเ้สยีภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก  

เสยีภาษ ี70 บาท 

สว่นที่เกนิ 30,000 บาท เสียภาษ ี10,000 บาท ตอ่ 25 บาท 

ประกอบกสกิรรม ประเภทไมล้ม้ลุกเสยีกึ่งอัตรา 

ดว้ยตนเอง ไมเ่กนิไรล่ะ 5 บาท 

ที่ดนิวา่งเปลา่ เสยีเพิ่ม 1 เทา่ 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง โทรศัพท์: 0 4412-1110 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 
 

 

 
1. กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

กําหนดให้ผู้ที่ดําเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับ

ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดําเนิน

กิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดําเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่น

กําหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไมเ่กนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรับ (มาตรา 71)  ผูร้ับใบอนุญาตผูใ้ดไมป่ฏบิัตติามเงื่อนไขที่เจา้ 

พนักงานทอ้งถิ่นกําหนดไวใ้นใบอนุญาตตอ้งระวาง โทษ ปรับไมเ่กนิ 2,000 บาท (มาตรา 76) 

 
 

 

• ผูป้ระกอบการยื่นคําขอพรอ้มหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง 
* รายเกา่ : กอ่นใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม่ : กอ่นเปดิดําเนนิการ  

• ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งตามเกณฑ ์พจิารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมกีําหนดอายุ 1 ป ี

  

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น                                          จํานวน   1   ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงนิคา่ใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ                       จํานวน   1   ฉบับ 

 

คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพรายป ีปลีะไมต่่ํากวา่ 300 บาท 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง โทรศัพท์: 0 4412-1110 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

กําหนดให้ผู้ที่ดําเนินกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับ

ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะเพิ่มเติม ให้ผู้ดําเนิน

กิจการดังกล่าวปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนได้ ผู้ใดดําเนินกิจการที่ส่วนท้องถิ่น

กําหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 71)  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้า

พนักงานทอ้งถิ่นกําหนดไวใ้นใบอนุญาตตอ้งระวาง โทษ ปรับไมเ่กนิ 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผูป้ระกอบการยื่นคําขอพรอ้มหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง 

* รายเกา่ : กอ่นใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม่ : กอ่นเปดิดําเนนิการ  

• ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 

  ตามเกณฑ ์พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมกีําหนดอายุ 1 ป ี

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้น                                         จํานวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงนิคา่ใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏกิูล                                จํานวน  1  ฉบับ   

 

คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏกิูลรายป ีปลีะ 5,000 บาท 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 

-27- 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 

 

 

 
1.กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110    (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 

2535กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 

2535 ข้อ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 2/2535 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชรา

บัญญัตกิารสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   โดยได้รับความเห็นชอบ จาก

สภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   และนายอําเภอเมืองชัยภูมิ  จึงตราข้อบัญญัติตําบลขึ้นเป็นข้อบัญญัติ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   เรื่อง สถานที่จําหนา่ยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548 

  

 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะประกอบกจิการสถานที่จําหนา่ยอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง  

และสถานที่สะสมอาหารซึ่งมพีื้นที่ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตร  

ตอ้งแจง้ขอรับหนังสอืรับรองการแจง้และพื้นที่เกนิ  

200 ตารางเมตร จะตอ้งยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ่ 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไข 

ตามขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง  กําหนด 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตสถานท่ีจําหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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1.ผูข้ออนุญาตยื่นคําขอตอ่เจา้หนา้ที่พรอ้มเอกสารประกอบ 

2. เจา้หนา้ที่พรอ้มดว้ยเจา้พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานที ่

3. เจา้หนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบพรอ้มใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นพจิารณา 

4.เจา้หนา้ที่แจง้ใหเ้จ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตเขา้มารับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 

 

 ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 
 

 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสอืรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 
1.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นผูข้อใบอนุญาต                        จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผู้จัดการหาก                      

 ไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกับผูถ้อืใบอนุญาต                                                          จํานวน  1   ฉบับ  

3.สําเนาทะเบยีนบา้นที่ใชป้ระกอบกจิการ                                                     จํานวน  1   ฉบับ 

4.หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ                             

ผูม้อบอํานาจและผูร้ับมอบอํานาจกรณทีี่ผู้ขอรับไมส่ามารถมาดําเนินการดว้ยตัวเอง จํานวน  1  ฉบับ 

5.แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกจิการ(เอกสารตามกรณขีออนุญาตรายใหม่-ใบอนุญาต 

หรอืใบแทนใบอนุญาตฉบับเดมิ)                                                                  จํานวน  1  ฉบับ 

6. เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสอืรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตฯ 
1.หนังสอืรับรอง/ใบอนุญาตเดมิ                                                                  จํานวน  1  ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิของ 

ผูข้อตอ่ใบอนุญาตฯ                                                                                 จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย ์                                                                                  จํานวน  1  ฉบับ                          

4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง     

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 
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ที ่ พื้นที่ประกอบอาหาร ค่าธรรมเนียมฉบับ
ละ (บาทต่อป)ี 

 อัตราค่าธรรมเนยีมในการออกหนังสอืรับรองการแจง้การจัดตั้งสถานที่

จําหน่ายอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรอืพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่

ไมเ่กนิ 200 ตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขายของในตลาด 

 

1 พื้นที่ประกอบการไมเ่กนิ  10 ตารางเมตร  50 

2 พื้นทีป่ระกอบอาหารเกนิ  10 ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  50  ตารางเมตร 80 

3 พื้นทีป่ระกอบอาหารเกนิ  50 ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ  100 ตารางเมตร 100 

4 พื้นทีป่ระกอบอาหารเกนิ  100 ตารางเมตรแตไ่มเ่กนิ 200 ตารางเมตร 150 

 อัตราค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหน่ายอาหาร
หรอืสถานที่สะสมอาหาร  ในอาคารหรอืพื้นที่ใดซึ่งมพีื้นที่ไมเ่กนิสอง
รอ้ยตารางเมตรและมใิชเ่ป็นการขายของในตลาด 

 

1 พื้นที่ประกอบการเกนิ 200  ตารางเมตร  แตไ่มเ่กนิ  800 ตารางเมตร 250 

2 พื้นที่ประกอบการเกนิ  800  ตารางเมตร  ขึ้นไป 300 

 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 

-35- 



-36- 

คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 
 

 

 
1.กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4121-1110    (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

ดว้ยพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา  43  มาตรา 54  มาตรา 55  มาตรา 56   มาตรา 

63 และมาตรา 65  ไดก้ําหนดใหท้อ้งถิ่นมอีํานาจ  กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข ในการควบคุมการ

จําหน่ายสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แหง่พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล พ.ศ.2537 ประกอบกับสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบงให้ตราเป็นขอ้บัญญัตติําบล  

พ.ศ.2543  จงึจําเป็นตอ้งตราขอ้บัญญัตนิี้ 

  

 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขออนุญาตการจําหน่ายสนิคา้ในที่หรอืทาง              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง   

สาธารณะ จะตอ้งยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอ่เจ้าพนักงาน 

ทอ้งถิ่นตามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไขตามขอ้บัญญัต ิ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลห้วยบง  กําหนด 

1.ผูข้ออนุญาตยื่นคําขอตอ่เจา้หนา้ที่พรอ้ม เอกสารประกอบ 

2. เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสาร 

3.เจา้หน้าที่แจ้งใหเ้จ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตจําหน่ายสินคา้ 

 ในที่หรอืทางสาธารณะ 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตการจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงาน          

 รัฐวสิาหกิจของผูข้อรับใบอนุญาต                                                              จํานวน  1   ฉบับ     

2.สําเนาทะเบยีนบา้น ของผู้รับใบอนุญาต                                                     จํานวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยข์องผู้ขอรับใบอนุญาตและผูช้ว่ยจําหนา่ยอาหาร                         จํานวน  1  ฉบับ 

4.รูปถา่ยหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไมใ่สแ่วน่ดําขนาด 1 x 1 นิ้ว      

 ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ชว่ยจําหนา่ยจํานวนทา่นละ 2 รูป                            จํานวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จํานวน  1  ฉบับ 

6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดมิ                                                                                   จํานวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลักษณะประจําตัวเดมิ ของผูข้อรับใบอนุญาตและผู้ชว่ยจําหน่าย                จํานวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยข์องผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ชว่ยจําหน่ายอาหารและผูป้รุงอาหาร         จํานวน   1  ฉบับ 

4.รูปถา่ยหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไมใ่สแ่วน่ตาดํา ขนาด 1 x 1 นิ้ว                    

ของผูข้อรับใบอนุญาตและผู้ชว่ยจําหนา่ย จํานวนทา่นละ 2 รูป                             จํานวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงนิคา่ธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จํานวน   1  ฉบับ 

6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 
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ที ่ รายการ จํานวนเงนิ 
(บาท) 

 อัตราค่าธรรมเนยีมในการออกใบอนุญาตจําหนา่ยสินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะ 

 

1 จําหน่ายโดยลักษณะวธิกีารจัดวางสินคา้ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกตฉิบับละ 250 

2 จําหน่ายโดยลักษณะวธิกีารเรข่ายฉบับละ 50 

3 การตอ่อายุใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอัตรา (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี  

 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล

รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสํานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ 

อันเป็นพาณชิยก์จิตามที่กระทรวงพาณชิยก์ําหนด 

 
  

 
 

• การจดทะเบยีนพาณิชยต์้องมสีถานที่ตั้งอยูใ่นเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้กองคลัง  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลห้วยบง   ภายใน 30 วัน  

นับแตว่ันที่ประกอบกจิการ/เปลี่ยนแปลง/เลกิประกอบกจิการ 

1.ผูป้ระกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคําขอ 

  ตอ่เจ้าหน้าที/่นายทะเบยีน 

2.เจา้หน้าที่ / นายทะเบยีนตรวจคําขอ และ  หลักฐานตา่งๆ 

3.ผูป้ระกอบการรับใบสําคัญทะเบยีนพาณชิย ์ 

  และชําระค่าธรรมเนยีม 

 

งานท่ีให้บริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่น 
1) คําขอจดทะเบยีนพาณชิย(์แบบ ทพ.)                                                    จํานวน  1   ฉบับ                                  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ                             จํานวน  1    ฉบับ 

3) สําเนาทะเบยีนบา้นของผูป้ระกอบพาณชิยกจิ                                          จํานวน   1   ฉบับ 

4) กรณผูีป้ระกอบพาณชิยก์จิมไิดเ้ป็นเจา้บา้นใหแ้นบเอกสารเพิ่มเตมิดังนี้ 

• หนังสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานที่ตัง้สํานักงานแหง่ใหม ่                            จํานวน   1   ฉบับ 

• สําเนาทะเบยีนบา้นที่แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นเจา้บา้น  

  หรอืสําเนาสัญญาเชา่                                                                      จํานวน   1  ฉบับ  

• แผนที่แสดงสถานที่ตัง้ซึ่งใชป้ระกอบพาณชิยกจิและสถานที่สําคัญ 

  บรเิวณใกลเ้คยีงโดยสังเขป                                                                จํานวน   1   ฉบับ  

5) กรณมีอบอํานาจ หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  และสําเนาทะเบยีนบา้นของ ผูม้อบอํานาจ                                               จํานวน   1   ฉบับ 

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์

ระบบดจิทิัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือ

ใหเ้ชา่สนิคา้ดังกลา่วจากเจา้ของลขิสทิธิ์ของสนิคา้ ที่ขายหรอืใหเ้ชา่ 

7) กรณเีปลี่ยนแปลง หรอื เลกิ ประกอบพาณชิยกจิใหน้ําใบทะเบยีนพาณชิยม์าดว้ย 

• กรอกคําขอจดทะเบยีน (แบบ ทพ.) พรอ้มแนบเอกสารตอ่เจา้หนา้ที/่นายทะเบยีนพาณชิย ์

• เจา้หนา้ที/่นายทะเบยีนพาณชิยต์รวจ พจิารณา ออกเลขรับ 

• เจา้หนา้ที/่นายทะเบยีนพาณชิยอ์อกใบเสร็จเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม 

• เจา้หนา้ที/่นายทะเบยีนพาณชิยจั์ดทําใบทะเบยีนพาณชิย ์พรอ้มจา่ยใบทะเบยีนพาณชิยเ์ป็นอันเสร็จขัน้ตอน 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 
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ที ่ รายการ จํานวนเงนิ (บาท) 

1 คําขอจดทะเบยีนพาณชิย์ตั้งใหม่ 50 

2 คําขอยกเลกิทะเบยีนพาณชิย ์ 20 

3 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 

4 คํารอ้งขอรับใบแทน 30 

5 คํารอ้งขอรับรองสําเนา 30 

 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองคลัง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 



 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สว่นสวัสดกิารสังคม องค์การบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง            วันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์(1–30 พฤศจกิายน ) 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

1.สัญชาตไิทย 

2.มภูีมลิําเนาอยูใ่นเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   (ตามทะเบยีนบา้น) 

3.เป็นผูท้ี่มอีายุ 60 ป ีบรบิูรณใ์นปถีัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปบีรบิูรณ ์และตอ้งเกดิกอ่น 1 ตุลาคม) 

4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื่นใดจากหนว่ยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครอง

ทอ้งถิ่น ผูร้ับ เงนิบํานาญ หรอืเงนิอื่นใดในลักษณะเดยีวกัน 

5.กรณทีี่ผู้สูงอายุไมส่ามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองได ้มอบอํานาจให้ผูอ้ื่นเป็นผู้ยื่นคํารอ้งขอได ้โดยใหผู้ร้ับ

มอบอํานาจตดิต่อที่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง    พรอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบ

อํานาจ 

 
  

 
 

1.ผูสู้งอายุ ยื่นเอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบยีนผูสู้งอาย ุ        สว่นสวัสดกิารฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   

2.เจา้หนา้ที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ 

3.เสนอคณะผูบ้รหิาร 

 

งานท่ีให้บริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

 

1.บัตรประจําตัวประชาชน  หรอืบัตรอื่นที่ออกโดยหนว่ยงานของรัฐที่มรีูปถา่ย          จํานวน   1  ฉบับ 

  พรอ้มสําเนา 

2.ทะเบยีนบา้น  พรอ้มสําเนา                                                                     จํานวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้มสําเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดงชื่อและเลขบัญช)ี   

  สําหรับกรณทีี่ผู้ขอรับเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ ผ่านธนาคาร                                     จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

สว่นสวัสดกิารสังคม  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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                                                                                   ทะเบยีนเลขที.่......................./......... 

แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอาย ุ

เขยีนท่ี.................................................      

วันท่ี..............เดอืน..................................พ.ศ..................... 

 ดว้ยขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล................................................... 

เกดิวันท่ี....................เดอืน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาต ิ            มชีื่ออยูใ่นสําเนา 

ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมูท่ี่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน

............................ 

ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต                   จงัหวัด                          . 

รหัสไปรษณยี ์              โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูสู้งอายุท่ียื่นคําขอ  �-����-�����-��-� 

สถานภาพสมรส  �  โสด  �  สมรส  �  หมา้ย  �  หยา่ร้าง  �  แยกกันอยู ่ �  อื่นๆ................................. 

อาชพี.....................................................................................................รายไดต้อ่เดอืน...........................................บาท 

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวสัดกิารของรัฐ 

� ไมไ่ดรั้บการสงเคราะหเ์บ้ียยังชพี  � ไดรั้บการสงเคราะหเ์บ้ียยังชพีผูป่้วยเอดส ์ � ไดรั้บการสงเคราะหค์วามพกิาร 

� ยา้ยภูมลิําเนาเขา้มาอยูใ่หม ่เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยา้ยมา

จาก (ระบุท่ีอยูเ่ดมิ..............................................................................................................................................................)

 มคีวามประสงคข์อรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวธีิดังต่อไปนี้ (เลอืก  1 วธีิ) 
�  รับเงนิสดด้วยตนเอง   �  รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สีทิธิ 

�  โอนเขา้บัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธิ �  โอนเขา้บัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สีทิธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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�  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานของรัฐท่ีมรูีปถา่ย  �  สําเนาทะเบียนบ้าน 

�  สาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณผีูข้อรับเงนิเบ้ียยังชพีผูสู้งอายุประสงคข์อรับเงนิเบ้ียยังชพีผูสู้งอายุผา่นธนาคาร) 

�  หนังสอืมอบอํานาจพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูม้คีุณสมบัตคิรบถว้น ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บบํานาญหรอืสวัสดกิารเป็นรายเดอืนจาก

หนว่ยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น และขอรับรองวา่ขอ้ความดังกลา่วขา้งตน้เป็นความจริงทุก

ประการ 

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

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

                 ผูย้ื่นคาํขอ/ผูรั้บมอบอํานาจยื่นคําขอ                 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียน 
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ความเห็นเจ้าหนา้ที่ผู้รับลงทะเบยีน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

          ไดต้รวจสอบคุณสมบัตขิอง  นาย / นาง / นางสาว 

................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

�-����-�����-��-�   

�  เป็นผูม้คีุณสมบัตคิรบถว้น   

�  เป็นผูท่ี้ขาดคุณสมบัต ิเนื่องจาก 

.................................................................................................... 

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

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

จา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เรียน  นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล.................. 

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด้

ตรวจสอบแลว้ มคีวามเห็นดังนี้ 

�  สมควรรับลงทะเบียน  �  ไมส่มควรรับ

ลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

คําสัง่ 

         �  รับลงทะเบียน  �  ไมรั่บลงทะเบียน  �  อื่นๆ

................................................................................................... 

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

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

นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล...................................... 

วัน/เดอืน/ปี............................................. 

 (ตัดตามรอยเสน้ประ ใหผู้สู้งอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว ้                                                                .                                                                        

ผูสู้งอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขท่ี........................หมูท่ี่..................... 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเร่ิมรับเงิน

เบ้ียยังชพีผูสู้งอายุตัง้แตเ่ดอืน ตุลาคม ..............  ถงึเดอืนกันยายน ................  ในอัตราแบบขัน้บันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุก

เดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาท่ีไปอยู่ท่ีอื่น (ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไป

ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงนิเบ้ียยังชพีผูสู้งอายุ ณ  ท่ีองคก์ารบริหารสว่นตําบลแหง่ใหมภ่ายในเดอืนพฤศจกิายน ........ ท้ังนี้เพื่อ

เป็นการรักษาสทิธิใหต้อ่เนื่อง                                            

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

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

  

         เจา้หนา้ที่ผูรั้บลงทะเบยีน 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สว่นสวัสดกิารฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง             วันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์(1–30 พฤศจกิายน ) 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

1.มสีัญชาตไิทย 

2.มภูีมลิําเนาอยูใ่นเขตองค์การบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   (ตามทะเบยีนบา้น) 

3.มบีัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิคุณภาพชวีติคนพกิาร 

4.ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

5.กรณทีี่ผู้พกิารไมส่ามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองได้  มอบอํานาจใหผู้ดู้แลคนพิการยื่นคํารอ้งขอแทน  แต่

ตอ้งนําหลักฐานของคนพกิารและคนดูแลคนพกิารไปแสดงตอ่เจา้หน้าที ่

 
  

 
 

1.ผูพ้กิาร ยื่นเอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบยีนผูพ้กิาร            สว่นสวัสดกิารฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   

2.เจา้หน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ 

3.เสนอคณะผูบ้รหิาร 

 

ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ         งานสวัสดิการและสังคม ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูพ้กิาร                       จํานวน   1  ชุด 

2.สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ             จํานวน   1  ชุด 

3.รูปถา่ยผูพ้กิาร 1 นิ้ว                                                                                จํานวน   1  รูป 

4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูดู้แล                        จํานวน   1  ชุด 

5.สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้มสําเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดงชื่อและเลขบัญช)ี  

สําหรับกรณทีี่ผู้ขอรับเบี้ยยังชพีคนพกิาร ผา่นธนาคาร                                         จํานวน   1  ฉบับ 

 
 

 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

สว่นสวัสดกิารสังคม  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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ทะเบยีนเลขที.่................./................ 

แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยความพกิาร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

ข้อมูลคนพกิาร 

เขยีนท่ี........................................................... 

วันท่ี........................เดอืน...............................พ.ศ....................... 

คํานําหนา้นาม  � เด็กชาย  � เด็กหญงิ  � นาย  � นาง  � นางสาว  � อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 

ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................... 

เกดิวันท่ี....................เดอืน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาต.ิ....................... มชีื่ออยูใ่นสําเนา

ทะเบียนบ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล         อําเภอ       . 

จังหวัด          รหัสไปรษณยี.์............โทรศัพท์....................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพ้กิารท่ียื่นคําขอ �-����-�����-��-� 

ประเภทความพกิาร      �   ความพกิารทางการเห็น       �   ความพกิารทางสตปัิญญา                             

�   ความพกิารทางการไดย้นิหรอืสื่อความหมาย     �   ความพกิารทางการเรียนรู้   �   ความพกิารทางการเคลื่อนไหวหรอืทาง

ร่างกาย      �   ความพกิารทางออทิสตกิ     �   ความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม    �   พกิารซ้ําซอ้น   �   ไมร่ะบุความพกิาร 

สถานภาพ  �  โสด     �  สมรส    �  หมา้ย    �  หยา่ร้าง    �  แยกกันอยู ่   �  อื่น ๆ........... 

บุคคลอา้งองิท่ีสามารถตดิตอ่ได ้.............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
�  ยังไมเ่คยไดรั้บการสงเคราะหเ์บ้ียยังชพี  �  เคยไดรั้บ(ยา้ยภูมลิําเนา)เขา้มาอยูใ่หม ่เมื่อ............................ � ไดรั้บการ

สงเคราะห์เบ้ียยังชพีผูสู้งอายุ     � ไดรั้บการสงเคราะหเ์บ้ียยังชีพผูป่้วยเอดส ์ � อื่น  ๆ(ระบุ)........ 

� ไมส่ามารถใชช้วีติประจําวันดว้ยตนเอง    � มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพี  � ไมส่ามารถประกอบอาชพีเลี้ยงตนเองได้ 

� มอีาชพี (ระบุ)...................................................... รายไดต้อ่เดอืน(ระบุ)................................บาท 

มคีวามประสงคข์อรับเงนิเบ้ียความพกิาร ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวธีิดังตอ่ไปนี้ (เลอืก 1 วธิ)ี  

�  รับเงนิสดดว้ยตนเอง    �  รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สิทิธิ 

�  โอนเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธิ �  โอนเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สีทิธิ 

   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญช.ี..........................................................เลขท่ีบัญช ี   ……………………………………………………………… 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาย่ืนคําขอลงทะเบยีนแทน : ผู้ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวข้องกับคน
พิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น � บิดา - มารดา  � บุตร  � สาม-ี ภรรยา  � พ่ีน้อง  � ผู้ดูแลคนพิการ  � อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน
ช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

�-����-�����-��-� ท่ีอยู.่.............................................................โทรศัพท์.......................................... 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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พร้อมแนบเอกสารดังนี ้

�  สําเนาบัตรประจําตัวคนพกิาร หรอืสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงานของรัฐท่ีมรูีปถา่ย   �  สําเนาทะเบียนบ้าน  

�  สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณผีูข้อรับเงนิเบ้ียความพกิารประสงคข์อรับเงนิผา่นธนาคาร) 

�  หนังสอืมอบอํานาจพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ (ในกรณยีื่นคําขอฯ

แทน) 

 ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูม้คีุณสมบัตคิรบถว้น ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บบํานาญหรอืสวัสดกิารเป็นรายเดอืน

จาก 

หนว่ยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น และขอรับรองวา่ขอ้ความดังกลา่วขา้งตน้เป็นความจริงทุก

ประการ 

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

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

                    ผูย้ื่นคาํขอ/ผูรั้บมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ใหข้ดีฆา่ขอ้ความท่ีไมต่อ้งการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในชอ่ง  หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
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ความเห็นเจ้าหนา้ที่ผู้รับลงทะเบยีน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 ไดต้รวจสอบคุณสมบัตขิองนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

....................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

�-����-�����-��-� แลว้ 

�  เป็นผูม้คีุณสมบัตคิรบถว้น   �  เป็นผูท่ี้ขาดคุณสมบัต ิ

เนื่องจาก

............................................................................................ 

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

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

     เจา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เรียน  นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล...................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด้

ตรวจสอบแลว้มคีวามเห็นดังนี้ 

�  สมควรรับลงทะเบียน  �  ไมส่มควรรับ

ลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

คําสัง่ 

�  รับลงทะเบียน   �  ไมรั่บลงทะเบียน   �  อื่น ๆ .................................................................................... 

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

นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล............................. 

วัน/เดอืน/ปี............................................ 

 

 
 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดอืน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบ้ียความ

พกิารตัง้แตเ่ดอืนตุลาคม ...........   ถงึ เดอืนกันยายน .............  ในอัตราเดอืนละ 800 บาท กรณคีนพกิารย้ายภูมลิําเนาไป

อยู่ที่อื่น(ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ย

ความพกิาร ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง
ในการรับเงนิเบ้ียความพกิาร        

                        .................................................................... 

 เจา้หนา้ท่ีผูรั้บลงทะเบียน 

 

ตัดตามเส้นประให้คนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว้ 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 
1.สว่นสวัสดกิารสังคม องค์การบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง             วันจันทร ์ถงึ วันศุกร ์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 
 

 

1.ผูท้ี่มสีทิธไิดร้ับเงนิสงเคราะหเ์บี้ยยังชพีผูป้ว่ยเอดสต์อ้งมใีบรับรองแพทยซ์ึ่งออกใหโ้ดย สถานพยาบาลของ

รัฐยนืยันวา่ปว่ยเป็นโรคเอดสจ์รงิ 

2.ผูป้ว่ยเอดสต์อ้งมภูีมลิําเนาอยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง   

3.กรณทีี่ผู้ปว่ยเอดสไ์มส่ามารถเดนิทางมายื่นคํารอ้งดว้ยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผูอุ้ปการะมาดําเนนิการ

แทนได ้

 
  

 
 

1.ผูป้ว่ยเอดส ์ยื่นเอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบยีน                สว่นสวัสดกิารฯ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   

2.เจา้หน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัต ิ  

3.เสนอคณะผูบ้รหิาร 

 

 

ใชร้ะยะเวลา ไมเ่กนิ 1 วัน 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ        งานสวัสดิการและสังคม   ส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง   

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                                                            จํานวน    1   ฉบับ 

2.สําเนาทะเบยีนบา้นของผู้ปว่ยเอดส ์                                                      จํานวน    1   ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทย ์                                                                             จํานวน    1   ฉบับ 

 
 

 ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

สว่นสวัสดกิารสังคม  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท ์: 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห์ 

ลําดับท่ี............./..............           วันท่ี...........เดอืน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล................................. 

 ดว้ย..................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................ 

เกดิวันท่ี........เดอืน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มชีื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านเลขท่ี...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมูท่ี่.............. ตําบล....................   อําเภอ.....................    จังหวัด

..................   รหัสไปรษณยี.์..............  ขอแจง้ความประสงคข์อรับเงนิสงเคราะห ์ เพื่อการยังชีพผูป่้วยเอดส ์โดยขอให้

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

                      1. ท่ีพักอาศัย ( )  เป็นของตนเอง และมลีักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางสว่น ( )  มั่นคง

ถาวร    ( )  เป็นของ...............................................เกี่ยวขอ้งเป็น.................................................... 

  2 . ท่ีพักอาศัยอยูห่า่งจากบ้านหลังท่ีใกลท่ี้สุดเป็นระทาง...........................สามารถเดนิทางได ้

( )  สะดวก   ( )  ลาํบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยูห่า่งจากชุมชน/หมูบ้่านเป็นระยะทาง

...................................สามารถเดนิทางได ้( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  เนื่องจาก.............................................. 

อยูห่า่งจากหนว่ยบริการของรัฐท่ีใกลท่ี้สุดเป็นระยะทาง................สามารถเดนิทางได ้ ( )  สะดวก   ( )  ลําบาก  

เนื่องจาก  ................................................................................................... 

  3. การพักอาศัย ( )  อยูเ่พยีงลําพัง  เนื่องจาก......................................มาประมาณ.......................... 

( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผูส้ามารถประกอบอาชพีไดจ้ํานวน.........คน มรีายไดร้วม.........บาท/เดอืน   

ผูท่ี้ไมส่ามารถประกอบอาชพีไดเ้นื่องจาก............................................................................................................... 

   4. รายได ้– รายจา่ย  มรีายไดร้วม................บาท/เดอืน  แหลง่ท่ีมาของรายได.้............................... 

นําไปใชจ้า่ยเป็นคา่............................................................................................................. 

บุคคลท่ีสามารถตดิตอ่ได.้...............................................................สถานท่ีตดิตอ่เลขท่ี.......................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ี่.................ตําบล.................................. 

อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณยี.์............................................ 

โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวขอ้งเป็น...........................................  

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ถอ้ยคําท่ีใหข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผูใ้หถ้อ้ยคาํ 

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

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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หนังสอืแสดงความประสงค์ในการรับเงนิสงเคราะห์ 

                                                   เขยีนท่ี..........................................................    

 
   วันท่ี............เดอืน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบล...................................... 

   ตามท่ีมีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์

เงนิสงเคราะหเ์พื่อการยังชพี.......................................................ลําดับท่ี...................นัน้ 

  ขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงคใ์นการรับเงนิสงเคราะห ์ ดังนี้ 

             ( ) เป็นเงนิสด 

                        ( ) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 

              เลขท่ีบัญช.ี.................................................................... 

 

      จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนนิการตอ่ไป 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

    (...................................................) 
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หนังสอืมอบอํานาจ 

 

                                                   เขยีนที.่.........................................................    

 

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

    
เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล...................................... 

                    ขา้พเจา้..................................................ขอมอบอํานาจให.้..........................................เลข
ประจําตัวประชาชน......................................... อยูบ่้านเลขที.่............ถนน........................ ตรอก/ซอย

....................หมูท่ี.่......... ตําบล………………..  อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณยี์…………… 

โทรศัพท.์.......................        โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผูม้อีํานาจ

กระทําการแทนขา้พเจา้ในกิจการใดกจิการหนึ่งดังตอ่ไปนี้  และใหถ้อืเสมอืนว่าข้าพเจา้เป็นผูก้ระทําเองทุก

ประการ 

  ( ) แจง้ความประสงคข์อรับการสงเคราะหเ์งนิสงเคราะหเ์พื่อการยังชพีผูป้ว่ยเอดส ์

  ( ) แจง้ความประสงคใ์นการรับเงนิสงเคราะห ์

            โดยใหจ้า่ยใหแ้ก.่...................................................................................... 

             ( ) เป็นเงนิสด 

   ( ) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 

      เลขที่บัญช.ี........................................................................................ 

   ( ) แจง้ยนืยันความประสงคจ์ะขอรับเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยังชพีตอ่ไป 
 

ลงชื่อ............................................................ผูม้อบอํานาจ 

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

ลงชื่อ............................................................ผูร้ับมอบอํานาจ 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

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

                                          ลงชื่อ............................................................พยาน 

     (...........................................................) 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 
1.กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 
 

 

ผูใ้ดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมคีวามลกึจากระดับพื้นดนิเกนิสามเมตร หรอืมพีื้นที่ปากบอ่ดนิเกนิหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรอืมคีวามลกึหรอืพื้นที่ตามที่เจา้พนักงานทอ้งถิ่นประกาศกําหนด ให้แจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ่น
ตามแบบที่เจา้พนักงานทอ้งถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจง้ขอ้มูลดังตอ่ไปนี้ 
            (1) แผนผังบรเิวณที่ประสงคจ์ะทําการขุดดนิ 
            (2) แผนผังแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบรเิวณข้างเคยีง 
            (3) รายการที่กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 
            (4) วธิกีารขุดดนิและการขนดนิ 
            (5) ระยะเวลาทําการขุดดนิ 
            (6) ชื่อผูค้วบคุมงานซึ่งจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ที่ตัง้สํานักงานของผูแ้จง้ 
            (8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมสีว่นไดเ้สยีเกี่ยวกับที่ดนิที่จะทําการขุดดนิ 
            (9) เอกสารและรายละเอยีดอื่นๆที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  
            ถา้ผูแ้จง้ไดด้ําเนินการตามที่ระบุไวใ้นวรรคหนึ่งโดยถูกตอ้งแลว้ ใหเ้จ้าพนักงานทอ้งถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจา้พนักงานทอ้งถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งใหแ้กผู่้นัน้ภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ไดร้ับแจง้ 
และให้ผูแ้จ้งเริ่มตน้ทําการขุดดนิตามที่ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ัง้แต่วนัที่ไดร้ับแจง้  
            ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถู่กตอ้ง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มกีารแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถา้ผูแ้จ้งไมแ่กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ผู้แจง้ไดร้ับแจ้งใหแ้ก้ไขจาก
เจา้พนักงานทอ้งถิ่น ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นมอีํานาจออกคําสั่งใหก้ารแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล  
            ถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเ้จ้าพนักงานทอ้งถิ่นออกใบรับแจ้ง
ใหแ้กผู่แ้จ้งภายในสามวันนับแตว่ันที่ไดร้ับแจง้ที่ถูกตอ้ง  
            ผูไ้ดร้ับใบแจง้ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 

 

งานท่ีให้บริการ                     การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง    

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
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1.เขยีนคําขออนุญาตขุดดิน                                                กองช่าง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   
2.เขยีนใบแจง้การขุดดนิ (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดนิ 
  และถมดนิ พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พรอ้มลงลายมอืชื่อ 
  รับรองสําเนาถูกตอ้ง 
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
5.เจา้หน้าที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดนิ 
6.ออกใบแจง้การขุดดนิ (แบบ ด.2 ) 
7.ผูข้ออนุญาตรับใบแจง้การขุดดนิ พรอ้มชําระค่าธรรมเนยีม 

 

 
 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเป็น 

1.ขัน้ตอนในการตรวจสถานที่ขุดดนิ ระยะเวลา 1 วัน 
2.ขัน้ตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพจิารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน  
3.ขัน้ตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน 
4.ขัน้ตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  

 

 

 
1. สําเนาทะเบยีนบา้นผูร้ับแจง้       จํานวน  2  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชนของผูแ้จง้      จํานวน  2  ฉบับ 
3. หนังสอืมอบอํานาจ (กรณทีี่มอบใหบุ้คคลอื่นแจง้แทน)   จํานวน  2  ฉบับ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้นของเจ้าของที่ดนิ (กรณผูี้ขออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที่ดนิ) จํานวน  2  ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดนิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที่ดนิ) จํานวน  2  ฉบับ 
6. หนังสอืยนิยอมของเจ้าของทีด่นิ (กรณใีหบุ้คคลอื่นขุดดิน)   จํานวน  2  ฉบับ 
7. สําเนาเอกสารสทิธิ์ในที่ดนิที่ขุดดนิ      จํานวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบรเิวณ        จํานวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จํานวน  2  ฉบับ 
10. สําเนารายการคํานวณ (การปอ้งกันการพังทลายของดิน)   จํานวน  2  ฉบับ 
11. เอกสารแสดงวธิกีารขดุดนิ       จํานวน  2  ฉบับ 

 

 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
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คา่ธรรมเนยีมขุดดิน  500  บาท 

 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองชา่ง  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยบง   โทรศัพท์: 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 

 
      
 

 
 

 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรือ่งร้องเรียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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หนังสอืยนิยอมให้ดําเนนิการขุดดนิ/ถมดนิ 
 

เขยีนที.่.................................................................. 
 

วันที.่.....................เดอืน................................พ.ศ................. 
   

ขา้พเจา้................................................ตัง้บา้นเรอืนที่อยูบ่า้นเลขที.่.....................หมูท่ี.่..................... 
ตรอก/ซอย............................ตําบล............................อําเภอ..........................จังหวัด................................... 
ยนิยอมให.้.............................เขา้ดําเนนิการขุดดนิ/ถมดนิในที่ดนิ..............................เลขที.่............................ 
ดังกลา่วไดโ้ดยนิยอมใหท้ําการขุดดนิ/ถมดิน ในเนื้อที.่.....................................ตารางเมตร  มขีนาดที่ดนิ  ดังนี้ 
 ทศิเหนอื ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทศิใต ้  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทศิตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทศิตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ขา้พเจา้ยนิยอมให.้............................................................................ขุดดนิ/ถมดนิในที่ดนิดังกลา่วนี้ 
เพราะเป็น.............................................................และไดแ้นบ......................................................มาดว้ยแลว้ 
(ถา้ผูใ้หเ้ช่าใหแ้นบสําเนาสัญญาเชา่ที่ดิน หรือถา้มหีนังสอืแสดงสทิธิ์อยา่งอื่นใหแ้นบมาดว้ย) 
 พรอ้มกันนี้ ข้าพเจ้าไดแ้สดงแผนผังโฉนดที่ดนิและเขตที่ดนิ ที่ยนิยอมให.้............................................ 
ขุดดนิ/ถมดนิไวห้ลังหนังสือนี้แลว้ 
 

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

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

     (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 ขา้พเจา้รับรองว่าลายมอืชื่อหรอืลายพมิพ์นิ้วมอืข้างบนนี้เป็นของผูถ้อืกรรมสทิธิ์ที่ดนิตามสําเนา
เอกสารสทิธทิี่ดนิดังกลา่วข้างบนี้จริง 

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

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

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

คําเตอืน  หนังสอืรับรองการปลูกสร้างอาคารน้ีห้ามมกีารขูด ขดี ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณใีดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสทิธิ์ที่ดนิจะรับรองการขดีฆ่าน้ัน เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
*(ให้แนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบยีนบ้านและสาํเนาเอกสารสทิธิท์ี่ดนิ ที่รับรองสําเนาแล้ว
ประกอบดว้ย ) 
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บัญชรีายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดนิ  ตามพระราชบัญญัตกิารขุดดนิและถมดิน 

พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลําดับที ่ รายการ หมายเหตุ 

�  1. 
�  2. 
�  3. 
�  4. 
�  5. 
�  6. 
�  7. 
�  8. 
�  9. 
�  10. 
�  11. 

ใบแจง้การจุดดนิหรอืถมดนิ  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบยีนบา้นของผู้แจง้   
สําเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดนิ/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที ่                                
. 
หนังสอืยนิยอมใหขุ้ดดนิ/ถมดนิในที่ดนิ 
หนังสอืรับรองผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม  ผูท้ํารายการ
คํานวณ/ออกแบบ 
หนังสอืยนิยอมวิศวกรผูค้วบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบรเิวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            
ชุด 
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสอืรับรองการจดทะเบียนและผูม้อีํานาจลงนาม   
หนังสอืมอบอํานาจให้ผูอ้ื่นทําการแทน 
หนังสอืหรอืเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
-  เทา่ฉบับจรงิ 
-  กรณขีุดดนิ/ถมดนิในที่ดินผูอ้ื่น 
-  กรณทีี่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่
ในประเภทวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุมพรอ้มภาพถา่ยใบอนุญาต 
-  กรณีนติบิุคคล 
-  ปดิอาการแสตมป ์  30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผูแ้จง้ 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผูต้รวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 
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ใบรับแจ้งการขุดดนิ  ตามพระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดนิ  พ.ศ.2543 
เลขที.่............./....................... 
                                เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นไดร้ับแจ้งจาก
...................................................................................... 
เจา้ของที่ดนิ/ผูร้ับมอบอํานาจ  ว่ามคีวามประสงคจ์ะทําการขุดดนิ/ถมดนิ /ลกึ/สูง............................เมตร  

พื้นที่ปากบอ่/ดนิถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดนิ/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่............. หรอืเอกสารสทิธิ์ 
ในที่ดนิที่มชีื่อเรยีกอยา่งอื่น.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..………………………. 
หมูท่ี.่...................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................... 

ซึ่งอยูใ่นเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง       โดย..........................................................…เป็นเจา้ของที่ดนิ   
กําหนดแลว้เสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เป็นผูอ้อกแบบและ
คํานวณ  และ.................................................เป็นผูค้วบคุมงานพรอ้มเอกสารหลักฐานตา่งๆแลว้ 

                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.  �  ไมถู่กตอ้ง   ให้ผูแ้จง้แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเจ็ดวัน       นับแตว่ันที่ผู้แจง้ไดร้ับแจง้
ใหแ้กไ้ขจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น   หากไมส่ามารถแกไ้ขภายในกําหนดจะเสยีสทิธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้า
พนักงานทอ้งถิ่นที่จะตอ้งปฏบิัตติามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมรีายการแกไ้ข  ดังนี้…………………………………… 
……………......................................................................................................................................................... 

                       2. � ถกูตอ้ง  ให้ผูแ้จ้งเริ่มต้นทําการขุดดนิ/ถม ไดต้ัง้แตว่ันที่...............เดอืน
......................พ.ศ……………………....จนถงึวันที่.....................เดอืน......................พ.ศ……………และไดร้ับ
คา่ธรรมเนยีม…………............บาท 

คา่ใชจ้่าย..............บาท     รวมทัง้สิ้น..........…………...............บาท(......................................................  
ออกให ้ ณ   วันที่..........เดอืน................................................พ.ศ…………………….....                                             

(ลงมอืชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                นายกองคก์ารบริหารสว่นตําบลหว้ยบง   
    1.ขอ้ความใดไมใ่ชใ้หข้ดีฆา่ 
    2.ใสเ่ครื่องหมาย  /  ในช่อง  � 

(พลกิ) 

คําเตอืน    ผูขุ้ดดิน/ถมดนิ   หรอืเจา้ของที่ดนิมหีนา้ที่ที่จะตอ้งปฏบิัต ิดังนี้ 
                (1)   ตามแผนผังบรเิวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                (4)   การฝ่าฝืน  (1) –(3)  อาจมโีทษปรับ  โทษจํา  หรอืทัง้จําทัง้ปรับแลว้แตก่รณี 
 

�.2 
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หนังสอืมอบอํานาจ 
(ใช้ในกรณผีู้แจ้งการขุดดิน/ถมดนิ   ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดนิต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
                                               
 ขา้พเจา้.......................................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที.่......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน
.................................... 
หมูท่ี.่................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด
................................... 
รหัสไปรษณยี.์..............................โทรศัพท.์.................................. 
ขอมอบอํานาจใหน้าย
............................................................................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขที.่.............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน
........................................... 
หมูท่ี.่.........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด
........................................ 
รหัสไปรษณยี.์......................โทรศัพท ์...................เป็นผูน้ําส่งใบแจง้การขุดดนิ/ถมดนิ  หรือตดิตอ่กับ
เจา้หน้าที่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการแจ้งการขุดดนิ/ถมดนิตอ่เจา้พนักงาน
ทอ้งถิ่นโดยใหถ้อืวา่การกระทําใดๆตามขอ้ความข้างตน้ของนาย
.............................................................................เสมอืนหนึ่งเปน็การกระทําของขา้พเจา้ 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผูม้อบอํานาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผูร้ับมอบอํานาจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน                                                                          
                                                                 (............................................) 
  

" ���*	 

#0"($F 5 ��� 

ด.4 
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ด.5 

หนังสอืรับรองของผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
                                   
  ขา้พเจา้........................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที.่....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................... 
หมูท่ี.่...................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................ 
รหัสไปรษณยี.์.................................โทรศัพท.์.............................. 
ไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบยีน.............. 
ตัง้แตว่ันที่.............เดอืน.........................พ.ศ...............ถงึ  วันที่.........เดอืน.....................พ.ศ........................ 
เป็นผูอ้อกแบบและคํานวณ/ผูค้วบคุมงาน  การขุดดนิ/ถมดนิ  ลกึ/สูง..........................................................
เมตร  พื้นที่ปากบอ่/ถมดนิ...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดนิ/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที.่.......................... 
หรอืเอกสารสทิธิ์ในที่ดนิที่มีชื่อเรยีกอยา่งอื่น.................................................................................................. 
ที่ถนน..............................หมูท่ี.่...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.................... 
จังหวัด..........................ซึ่งอยูใ่นเขต......................................................................................................ใหก้ับ
..................................................................................................................................................................... 
 
                                                   (ลงชื่อ)............................................ผูอ้อกแบบและคํานวณ/ผูค้วบคุมงาน 

                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผูแ้จ้ง 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (....................................................) 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 
1.กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

  ผูท้ี่มคีวามประสงคจ์ะถมดนิจะตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑว์ธิกีารและเงื่อนไข ดังนี้ 
1.ผูป้ระกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคล ที่มเีอกสารจดทะเบยีนประกอบที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งมสีถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ้ตลอดจนอุปกรณพ์รอ้มที่จะดําเนนิการ 
3.ผูป้ระกอบการจะเสนอชื่อผูค้วบคุมงาน ซึ่งจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบัติ วุฒกิารศกึษาไมต่ํากวา่ระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชพีชา่งโยธาหรอืช่างกอ่สร้าง 
4.ผูข้อรับใบอนุญาต จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในการดําเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคา่ใช้จา่ยเอง
ทัง้หมด 
5.ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งปฏิบัตติามเงื่อนไข ขอ้ตกลงเอกสารหรอืสัญญาที่ทําไวอ้งคห์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ย
บงทุกประการ 
 

 

 
 

1.ขอรับคําขออนุญาตจากกองชา่ง                                     กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   

2.นําเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคําขออนุญาต 

3.นําเจา้หนา้ที่ออกตรวจสถานที ่

4.เจา้หนา้ที่ตรวจสอบหลักฐาน 

5.ออกใบอนุญาต 

6.ผูย้ื่นคําขออนุญาตชําระคา่ธรรมเนยีม 

งานท่ีให้บริการ                     การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง    

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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1.ขัน้ตอนในการตรวจสถานสถานที่ถมดนิ    จํานวน  1  วัน 

2.ขัน้ตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพจิารณาใบอนุญาตจํานวน  1  วัน 

3.ขัน้ตอนในการตรวจสอบแบบแปลนตา่งๆ    จํานวน  2  วัน 

4.ขัน้ตอนในการออกใบอนุญาต     จํานวน  1  วัน 

รวมระยะเวลาการพจิารณาอนุญาต รวม 5 วัน 

 

 

 
1.แผนผังบรเิวณที่จะทําการถมดนิ และแผนผังบรเิวณที่แสดงเขตที่ดนิ และทดีนิบรเิวณขา้งเคยีง  

พรอ้มทัง้วธิกีารถมดนิ        จํานวน  2  ฉบับ 
 2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบยีนบา้นของผูแ้จง้  จํานวน  2  ฉบับ 
 3.สําเนาหรอืหนังสอืการจดทะเบยีนนติบิุคคล (กรณแีจ้งเป็นนติบิุคคล)   จํานวน  2  ฉบับ 
 4.หนังสอืมอบอํานาจ สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (กรณกีารมอบอํานาจใหผู้้อื่นแจง้แทน)      จํานวน  2  ฉบับ 
 5.รายการคํานวณ       จํานวน  2  ฉบับ 
 6.หนังสอืรับรองวา่เป็นผูอ้อกแบบและคํานวณการถมดิน พรอ้มสําเนาบัตรอนุญาตประกอบวชิาชพี 
วศิวกรรมควบคุม (กรณทีี่งานมลีักษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม ) จํานวน 2  ฉบับ 
 7.สําเนาโฉนดที่ดนิเลขที่ /น.ส.3 เลขที่ /ส.ค.1 ที่จะทําการถมดนิถา่ยสําเนา 
หนา้หลังเทา่ฉบับจรงิ        จํานวน  2  ฉบับ 
 8.หนังสอืยนิยอมของเจา้ของที่ดนิ สําเนาบัตรประจําประชาชน สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน
นติบิุคคล ซึ่งแสดวัตถุประสงคแ์ละผูม้อีํานาจลงชื่อแทนนติบิุคคล เจา้ของที่ดนิที่หน่วยงานที่มอีํานาจสําเนา
บัตรบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูจั้ดการหรอืผูแ้ทนนติบิุคคลเจา้ของที่ดนิ  จํานวน 2  
ฉบับ 
 9.หนังสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ 3 สําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมของผูค้วบคุม(เฉพาะกรณทีี่งานลักษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
จํานวน  2  ฉบับ 
 10.เอกสารและรายละเอยีดอื่นๆ      จํานวน  2  ฉบับ 
 

 

คา่ธรรมเนยีมใบแจ้งการถมดนิ  ฉบับละ 500  บาท 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 
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ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองชา่ง  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยบง   โทรศัพท์: 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรือ่งร้องเรียน 



 
 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

(1) อาคารอยูอ่าศัยไมเ่กนิสองชัน้และมพีื้นที่อาคารไม่ เกนิ 150 ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มพีื้นที่อาคารไมเ่กนิ 100 ตารางเมตร 
(3) อาคารเลี้ยงสัตวท์ี่มพีื้นที่ไมเ่กนิ 100 ตารางเมตร 
(4) รัว้กําแพง ประตู เพงิหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ําที่มคีวามสูงไมเ่กนิ 6 เมตร 
ซึ่งจะกอ่สร้างดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนยา้ย อาคารภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง 

โดยไมต่อ้งยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ เพยีงแตย่ื่น “แผนผังบรเิวณ” 
แสดงแนวเขตที่ดนิ “แปลนพื้นชัน้ ลา่ง” และที่ตัง้ของอาคารโดยสังเขป - กรณพีื้นที่ของอาคารไมเ่กนิ 150 
ตารางเมตร ระยะเวลา ณ ที่ทา่การ อบต.ไมเ่กนิ 7 วันทา่การ - กรณพีื้นที่ขออาคารเกนิ 150 ตารางเมตร 
อบต.สง่ เรื่องใหโ้ยธาจังหวัดตรวจสอบระยะเวลาไมเ่กิน 30 วันทา่การ - ทัง้นี้ระยะเวลาด่าเนนิการทั้งหมด ไม่
เกนิ 45 วันทา่ การ  

หมายเหต ุ- กรณปีลูกสรา้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื เคลื่อนยา้ยอาคารกอ่นไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้

พนักงาน ทอ้งถิ่น (นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล) และตอ่มา ประสงคจ์ะไดใ้บอนุญาตจากเจา้พนักงาน
ทอ้งถิ่น เจา้ พนักงานทอ้งถิ่นอาจพิจารณาไมอ่อกใบอนุญาตใหก้็ได ้

 
 
 

 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง    

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 



 
-78- 

 

 
 

1.ผูข้ออนุญาตยื่นคํารอ้งขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร          กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   
ตามแบบคําขอ อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.1) พรอ้มเอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน้/ตรวจสอบผังเมอืง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
3.นายช่าง/วิศวกรตรวจพจิารณาแบบ  
4.เจา้พนักงานทอ้งถิ่นพิจารณา คําขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร  

 5.ออกใบอนุญาตกอ่สร้าง 

   

 
 ระยะเวลาการพจิารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

  

 
          1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผู้ขออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2.สําเนาโฉนดที่ดนิหน้า-หลัง พรอ้มเจ้าของที่ดนิลงนามรับรองสําเนาทุกหนา้ จํานวน 2  ฉบับ 
     3.กรณผูีข้อ ไมใ่ชเ่จ้าของต้องมหีนังสอืยนิยอมของเจ้าของที่ดนิใหก้อ่สรา้ง     จํานวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบการวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบและคํานวณ โครงสร้าง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผังบรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอ้มรายการคํานวณโครงสรา้ง   
จํานวน  2  ฉบับ  
 

- คา่ใบอนญุาตกอ่สร้าง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 

- คา่ธรรมเนยีมในการตรวจแบบแปลน (คดิตามพื้นที่ของอาคาร) 

- อาคารไมเ่กนิ 2 ชัน้ สูงไม่เกนิ 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 

- อาคารไมเ่กนิ 3 ชัน้ และสูงเกนิ 12 เมตร แตไ่มเ่กนิ 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 

- อาคารสูงเกนิ 3 ชัน้ หรอืสูงเกนิ 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ปา้ย ตร.ม. ละ 4 บาท  

 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 
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ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองชา่ง  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยบง   โทรศัพท์: 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเรือ่งร้องเรียน 



 

 
 

 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 

1.กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

การเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2  พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.2 ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่  เว้นแต่การเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.  2522 ไปยังท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ
ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นจะย้ายไปตั้งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบ
เอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.1 และ ข.2 
จํานวนห้าชุดพร้อมกับคําขอสําหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศกําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ตอ้งแนบเอกสารดังกลา่ว 
 

 

 
 

1.รับเรื่องขออนุญาต                                        กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   

2.ตรวจสอบเอกสาร 

3.ตรวจสอบสถานที ่

4.ออกใบอนุญาต   

 

 ระยะเวลาการพจิารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง    

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
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          1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต   จํานวน  2  ฉบับ 
        2. สําเนาโฉนดที่ดนิหนา้-หลัง พรอ้มเจา้ของที่ดนิลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า จํานวน 2  ฉบับ 
     3. กรณผูีข้อ ไมใ่ชเ่จ้าของที่ดนิตอ้งมีหนังสอืยนิยอมของเจา้ของที่ดนิใหก้อ่สร้าง     จํานวน 2  
ฉบับ        
     4. หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบการวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบและคํานวณ โครงสรา้ง 
อาคาร  จํานวน  2  ฉบับ 
     5. หนังสอืรับรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุของผูอ้อกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
จํานวน  2  ฉบับ 
     6. แผนผังบรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอ้มรายการคํานวณโครงสรา้ง   
จํานวน  2  ฉบับ 
 

 

คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  10  บาท 

 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองชา่ง  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยบง   โทรศัพท์: 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรือ่งร้องเรียน 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 

1.กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร จะมอีายุตามที่กําหนดไวใ้นใบอนุญาต
เทา่นัน้ ถา้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตมคีวามประสงค์จะขอตอ่อายุใบอนุญาตจะตอ้งยื่นคําขอตอ่อายุใบอนุญาตตอ่เจ้า
พนักงานทอ้งถิ่นกอ่นใบอนุญาตนัน้สิ้นอายุ 

ถา้ใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ใหแ้จง้ความ แลว้นําใบรับแจง้ความนั้นไปยื่นตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ่น 
เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนัน้ 

ถา้ใบอนุญาตใดๆ ชํารุดในสาระสําคัญ ให้นําใบอนุญาตที่ชํารุดนัน้ไปยื่นตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ่น เพื่อ
ขอใบแทนใบอนุญาตนัน้ 
 
 

 
 

1.แจง้ใหพ้นักงานทอ้งถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอรม์ตามที่            กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   
เจา้พนักงานทอ้งถิ่นกําหนดพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต แตใ่นกรณนีี้ผูอ้อกแบบอาคารทัง้วิศวกร และสถาปนกิ  
ตอ้งเป็นวุฒวิศิวกร และวุฒิสถาปนกิ พรอ้มทัง้แจง้วันเริ่มตน้ 
และวันสิ้นสุดการดําเนนิการดังกลา่ว 
2. ชําระคา่ธรรมเนยีมเมื่อดําเนนิการตาม 1. และ 2. เรยีบรอ้ยแลว้  
เจา้พนักงานทอ้งถิ่นจะออกใบรับแจง้ เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง 
ภายในวันที่ไดร้ับแจง้ เมื่อเจ้าของอาคารไดร้ับใบแจง้แล้วสามารถ 
ดําเนนิการกอ่สรา้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารได้ 
 

งานท่ีให้บริการ                     การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง    

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ระยะเวลาการพจิารณา  1 วัน 

 

  

 

 1. สําเนาบัตรประชาชน    พรอ้มรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบยีนบา้น    พรอ้มรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 3. สําเนาเอกสารสทิธิ์ที่ดนิ พรอ้มรับรองสําเนา(ถา่ยห้ามยอ่ หนา้-หลัง)            จํานวน  1  ฉบับ 
 4. ใบอนุญาตฉบับจรงิ***                             จํานวน  1  ฉบับ 
 5. แบบแปลนที่ไดร้ับอนุญาตจากอบต.                 จํานวน  1  ฉบับ 

***กรณผูีย้ื่นขอรับรองเป็นนติบิุคคล ใหแ้นบหนังสอืรับรองนติบิุคคล                  จํานวน  1  ฉบับ 

 
 

1.ใบอนุญาตกอ่สรา้ง                                                        ฉบับละ  20  บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง                                                         ฉบับละ  10  บาท 

3.ใบอนุญาตรื้อถอน                                                           ฉบับละ  10  บาท 

4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                                                   ฉบับละ  10 บาท 

 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองชา่ง   องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง   โทรศัพท์: 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรือ่งร้องเรียน 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 
 

 
 

 

 

1.กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยบง     วันจันทร ์ถงึ วันศุกร์ 

โทรศัพท:์ 0 4412-1110     (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-4412-1111      ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 
 

การขอใชน้้ําประปา  ผูข้อใช้น้ําตอ้งยื่นคําขอตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ่น  ตามแบบคําขอที่องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลหว้ยบงกําหนด  และตอ้งเสยีคา่ใช้จา่ยในการตดิตัง้ประปา  ยกเวน้ศาสนสถานหรอืหนว่ยงานอื่นที่
ไดร้ับเป็นการเฉพาะราย 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลห้วยบง  มหีน้าที่ในการกําหนดคา่ใชจ้่ายในการตดิตัง้ประปา  อัตราค่า
น้ําประปา  รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เรยีกเก็บจากผูใ้ชน้้ํา   
 
 

 
 

1.ผูข้อใชน้้ําประปายื่นคําขอตามแบบฟอรม์ที่กําหนด            กองชา่ง องคก์ารบริหารสว่นตําบลหว้ยบง   
2. ชําระคา่ธรรมเนยีมตามที่กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตใช้น้ําประปา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง    

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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 ระยะเวลาการพจิารณา  1 วัน 

 

  

 

 1. สําเนาบัตรประชาชน    พรอ้มรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 2. สําเนาทะเบยีนบา้น    พรอ้มรับรองสําเนา                       จํานวน  1  ฉบับ 
 3. แผนผังที่ตัง้มาตรวัดน้ํา                         จํานวน  1  ฉบับ 
 4. กรณีผูย้ื่นคําขอใชน้้ําเป็นผูเ้ช่า  หรอืผูอ้าศัยตามทะเบยีนบา้น                       จํานวน  1  ฉบับ 
    ตอ้งมีหนังสอืมอบอํานาจจากเจ้าของบ้านมาประกอบดว้ย 
 

 
 

1.คา่ธรรมเนยีมตดิตัง้มาตรวัดน้ํารายใหม่                                   จํานวน  10  บาท 

2.คา่มาตรวัดน้ําประปา                                จํานวน  400  บาท 

3.คา่ประกันมาตรวัดน้ํา                                                           จํานวน  600  บาท 

 
 

ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถตดิตอ่เพื่อรอ้งเรยีนไดท้ี ่

กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยบง   โทรศัพท:์ 0 4412-1110-1 

หรอื เว็บไซต ์: http://www.huaybong.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรือ่งร้องเรียน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 



 



 





 



 



 
 

 

 


