
 



 

 

 

  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต   
ผู้อนุญาตจะต้องท าคู่มือส าหรับประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  

  เทศบาลต าบลบ้านดอน จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” และประกาศใช้เมื่อวันที่                        
15  กรกฎาคม  2558  ไปแล้วน้ัน ดังน้ัน เพื่อให้คู่มือการบริการประชาชนสอดคล้องกับขั้นตอน กระบวนการ
บริการประชาชน  จึงมีการปรับปรุงคู่มือบริการประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  2563  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต และส าหรับให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 

     
    
 นักจัดการงานทั่วไป 
 เทศบาลต าบลบ้านดอน 

ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  
                                                                            จังหวัดสุพรรณบุรี 
 มกราคม  2563 

  

  ค ำน ำ 
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเลขที่บ้ำน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การขอเลขที่บ้าน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                               
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15  นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การขอเลขที่บ้าน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  โทร 035-564011 (ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น) 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  หมำยเหตุ  - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 
3. เงื่อนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง 
หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การ
หารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนัที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ค าขอ 
และตรวจสอบหลักฐาน
การยื่นประกอบพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้ง
ผลการพิจารณา 

10 นาท ี (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 นาท ี

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 - ฉบับ (ของผู้แจ้ง) 
 

 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน 
(ท.ร.9) 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ  
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ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) เอกสารการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ กรณสีิ่งปลูกสร้าง
ตั้งอยู่บนท่ีดินของ
ผู้อื่น ให้ท าหนังสือ
ยินยอมให้ปลูก
สร้างบ้าน โดย
แนบส าเนาบตัร
ประจ าตัว
ประชาชนพร้อม
รับรองส าเนาของ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

3) เอกสารการขออนุญาต
ก่อสร้างตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 

- 1 0 ฉบับ  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ  - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถนนล าลูกกา คลอง 9  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 - 

19. หมำยเหตุ  
 - 
 
 

http://www.bandon.go.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ำน และเกิดนอกบ้ำน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้งการเกิด  กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                               
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15  นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรับแจ้งการเกิด  กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  โทร 035-564011 (ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น) 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  หมำยเหตุ  (ท้องที่ทีเ่กิด) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. ผู้แจ้งได้แก่ 
  (1) กรณีเกิดในบ้าน บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา 
มารดา หรือเจ้าบ้าน 
  (2) กรณีเกิดนอกบ้าน บิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา หรือมารดา 

2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด 
 
 

 



5 
 

3. เงื่อนไข 
 (1)การพิจารณาการได้สัญชาติของบุตร กรณีที่มารดาเป็นคนต่างด้าว และบิดาเป็นคนไทย ต้อง

ด าเนินการสอบสวนพยานบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย ใช้เวลา 1 วัน 
 (2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง 

หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 

 (3) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การ
หารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ค าขอ 
และตรวจสอบหลักฐาน
การยื่นประกอบพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา         
รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และ
แจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 นาท ี

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง 
และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของบิดา 
มารดา (ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ  

2) 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาทะเบียนประวัติ
ของบิดา มารดา (ถ้ามี) 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ  
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (ที่จะขอเพ่ิมชื่อ
เด็กท่ีเกิด) 

2) หนังสือรับรองการเกิด 
ตามแบบ ท.ร. 1/1 

- 1 0 ฉบับ (ที่ออกให้โดย
โรงพยาบาลที่เด็ก
เกิด เป็นกรณีเด็ก
ที่เกิดใน
สถานพยาบาล) 

3) ใบรับแจ้งการเกิดตาม
แบบ ท.ร. 1 ตอนหน้า 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งเกิดกับ
ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และ
เด็กเกิดในบ้าน) 

4) หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) - 1 0 ฉบับ (ก ร ณี ม อ บ ใ ห้
บุ ค คล อ่ื น เป็ น           
ผู้แจ้ง) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ  - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถนนล าลูกกา คลอง 9  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 
 

http://www.bandon.go.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
- 

19. หมำยเหตุ 
 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีตำยในบ้ำน และตำยนอกบ้ำน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้งการตาย  กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

2) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                               
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15  นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรับแจ้งการตาย  กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  โทร 035-564011 (ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น) 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  หมำยเหตุ  (ท้องที่ที่ตาย) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
  (1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพ
เป็นผู้แจ้ง 
  (2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน 

2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
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3. เงื่อนไข 
 (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง 

หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 

 (2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การ
หารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ค าขอ 
และตรวจสอบหลักฐาน
การยื่นประกอบพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา           
รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และ
แจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 นาท ี

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 - ฉบับ (ผู้แจ้ง) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 - ฉบับ (ของผู้ตาย ถ้ามี) 

 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) หนังสือรับรองการตาย 
ตามแบบ ท.ร. 4/1 

ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีตายใน
สถานพยาบาล) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2) ใบรับแจ้งการตาย              
ท.ร.4 ตอนหน้า 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งต่อก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน ท.ร. 14  

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (ท่ีผู้ตายมีชื่ออยู่ 
ถ้ามี) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ  - 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถนนล าลูกกา คลอง 9  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
- 

19. หมำยเหตุ 
 - 

 

 

 

 

 

http://www.bandon.go.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งย้ำยออกและย้ำยเข้ำทะเบียนบ้ำนในเขตส ำนักทะเบียนเดียวกัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าทะเบียนบ้านในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                               
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15  นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรับแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าทะเบียนบ้านในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  โทร 035-564011 (ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น) 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  หมำยเหตุ   
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
3. เงื่อนไข 

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง 
หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การ
หารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนัที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ค าขอ 
และตรวจสอบหลักฐาน
การยื่นประกอบพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา             
รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และ
แจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 นาท ี

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง) 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจ้าบ้านที่

ยินยอมให้  
ย้ายเข้า) 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู้ย้าย               
ที่อยู่ถ้ามี) 
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 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน ท.ร.14 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (ของบ้านที่
ย้ายออก และ
ที่ย้ายเข้า) 

2) ใบรับแจ้งการย้ายออก
ตามแบบ ท.ร.6 ตอน
หน้า 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งย้าย
กับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ  - 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถนนล าลูกกา คลอง 9  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 -          

19. หมำยเหตุ 
 - 

 

 

 

 

http://www.bandon.go.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยออก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้งการย้ายออก 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

2) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                               
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15  นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรับแจ้งการย้ายออก 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

2) สถำนที่ให้บริกำร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  โทร 035-564011 (ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น) 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  หมำยเหตุ  (ทีผู่้ย้ายมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายออก 
3. เงื่อนไข 
 (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง 

หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 

 



15 
 

 (2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การ
หารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ค าขอ 
และตรวจสอบหลักฐาน
การยื่นประกอบพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา             
รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และ
แจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 นาท ี

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู้แจ้ง)ใน
ฐานะเจ้าบ้าน) 

2) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (กรณีได้รับ
มอบหมาย ต้อง
มีบัตรประจ าตัว
ประชาชนผู้มอบ 
และหนังสือ
มอบหมายจาก
เจ้าบ้าน) 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผู้ย้าย               
ที่อยู่ถ้ามี) 

 
 
 



16 
 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน ท.ร.14 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (ที่จะย้าย
ออก) 

2) ใบรับแจ้งการย้ายออก
ตามแบบ ท.ร.6 ตอน
หน้า 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (กรณีแจ้งย้าย
กับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
2) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ  - 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถนนล าลูกกา คลอง 9  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 -          

19. หมำยเหตุ 
 - 

 

 

 

 

http://www.bandon.go.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยปลำยทำง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง                               
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสพุรรณบุรี 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบส านักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร 

พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15  นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านดอน  โทร 035-564011 (ติดต่อด้วยตนเอง     
ณ ส านักทะเบียนท้องถิ่น) 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  หมำยเหตุ  (ที่บ้านหลังที่จะย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ เป็นส านักทะเบียนปลายทาง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ ผู้ย้ายที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ย้ายเข้า 
3. เงื่อนไข 
 (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง 

หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
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 (2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบ
เอกสารส าคัญ ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การ
หารือต้องส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ค าขอ 
และตรวจสอบหลักฐาน
การยื่นประกอบพิจารณา
ในเบื้องต้น 

5 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา             
รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และ
แจ้งผลการพิจารณา 

10 นาที (ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 นาท ี

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ ของผู้แจ้ง 

 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร. 
6 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบีนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน ท.ร.14 

ส านักทะเบียน
อ าเภอ/ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

1 0 ฉบับ (บ้านที่
ประสงค์จะ
ย้ายเข้า) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้า
บ้าน 

- 1 0 ฉบับ (พร้อมค า
ยินยอมเป็น
หนังสือ กรณี
ไม่ได้มาแสดง
ตนต่อนาย
ทะเบียน) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
3) ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ  - 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถนนล าลูกกา คลอง 9  อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 -          

19. หมำยเหตุ 
 - 

 

 

 

 

 

http://www.bandon.go.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรสนับสนุนน  ำอุปโภค – บริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การสนับสนุนน  าอุปโภค – บริโภค 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัต ิ
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   2 ชั่วโมง 20 นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การสนับสนุนน  าอุปโภค – บริโภค 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ภัยแล้ง  หมายถึง  ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตก

เป็นระยะเวลานาน และครอบคลุมพื นที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน  าดื่ม น  าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาด
น  าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง รุนแรงต่อประชาชน การ
ป้องกันและบรรเทาภัยแล้ว จะต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ได้แก่ เจ้า
พนักงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือ ดังนี   กรณี
เทศบาล หมายถึง นายกเทศมนตรี และให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลต าบลบ้านดอน 
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13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้งความประสงค์
ขอรับการสนับสนุน 

10 นาที (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ท าหนังสือ
ขอรับการสนับสนุน
น  าประปา/รับน  าที่การ
ประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
อู่ทอง) 

2 ชั่วโมง                 
10 นาที 

(ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   2 ชั่วโมง 20 นาที 
14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ  
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบฟอร์มค าร้องหรือ
หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ 

เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

1 1 ฉบับ  

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) กรณีขอน  าเพ่ือใช้ในงานส่วนตัว (งานบวช/งานแต่ง/งานเสนเรือน ฯลฯ) เติมน  ามันให้แก่รถบรรทุกน  า จ านวน 

10 ลิตร 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
 

http://www.bandon.go.th/
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
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19. หมำยเหตุ 

 - 
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรช่วยเหลือสำธำรณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การช่วยเหลือสาธารณภัย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานที่เชื่อมโยง

หลายหน่วยงาน) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
3) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2552 
4) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชน  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2                 
พ.ศ. 2561 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   ทันที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การช่วยเหลือสาธารณภัย 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

  วันหยุดรำชกำรและวันนักขัตฤกษ์  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  035 – 440293 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
3) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปลีกย่อยเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2552 
4) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 
 

13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้งความประสงค์
ขอรับการช่วยเหลือ 

ทันที - (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

2 การพิจารณา ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทันทีท่ีได้รับแจ้ง
ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

- (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ทันที 

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ  

 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 ไม่มีเอกสารอ่ืน ๆ 
ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 

      

http://www.bandon.go.th/
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19. หมำยเหตุ 

ด าเนินการทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จรายงานอ าเภอทราบ เพื่อด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2562 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม                 

(ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) / ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ด้วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่เสถียรภาพและ

ประโยชน์สุข โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาส
ให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การกระท าผิดกฎหมาย และเสนอข้อคิดเห็น ค าติชม 
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วย
ความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบปัญหาหรือพบเห็นการกระท าทุจริต การเรียกรับเงินของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
สอบถามข้อมูลเรื่องราว
ร้องทุกข์ 

1 วันท าการ - (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

2 การพิจารณา ส ารวจ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

13 วันท าการ -  

3 การพิจารณา แจ้งตอบผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 

1 วันท าการ - (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 วัน 

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ  
 
 
 
 
 



30 
 

 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบฟอร์มค าร้อง เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

1 1 ฉบับ (รับแบบฟอร์ม
ได้ที่เทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 

      
 

http://www.bandon.go.th/
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19. หมำยเหตุ 

 - 
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเอกสำร ตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การขอเอกสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัต ิ
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   10  นำที 
9. ข้อมูลสถิติ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ตอ่ 104 โทรสาร 035-446509 ตอ่ 111  / ติดตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  ตั งแต่
เวลา  08.30 – 16.30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ในระบบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ นสมควรก าหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั งนี เพ่ือ
พัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพ่ือที่จะ 
ปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง 
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13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ยื่นค าขอ และตรวจสอบ
หลักฐาน 

2 นาที (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

2 การพิจารณา เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูล 5 นาที (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

3 การลงนาม/                 
คณะกรรมการมีมติ 

ผู้ใช้บริการรับข้อมูล
ข่าวสาร ช าระเงินค่าถ่าย
เอกสาร 

2 นาท ี (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

4 การพิจารณา จ่ายเรื่องคืนผู้ใช้บริการ 1 นาที (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  10  นำที 

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ  
 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) ค าขอข้อมูลข่าวสาร เทศบาลต าบล
บ้านดอน อ าเภอ
อู่ทอง  จังหวัด 
สุพรรณบุรี 

1 1 ฉบับ  
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา 

 ขนาดกระดาษ A 4  หน้าละไม่เกิน   1.00   บาท 
 ขนาดกระดาษ F 14 หน้าละไม่เกิน   1.50   บาท 
 ขนาดกระดาษ B 4  หน้าละไม่เกิน   2.00   บาท 
 ขนาดกระดาษ A 3  หน้าละไม่เกิน   3.00   บาท 
 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  A 2   หน้าละไม่เกิน     8.00   บาท 
 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  A 1   หน้าละไม่เกิน    15.00 บาท 
 ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว  A 0   หน้าละไม่เกิน 30.00 บาท 
  ค่าธรรมเนียม   1   บาท 
หมายเหตุ  (การเรียกค่าธรรมเนียมการให้ค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการได้ให้ความเห็นชอบ ให้คิดในอัตราค ารับรองละไม่เกิน  5.00  บาท) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

      
19. หมำยเหตุ 

ในกรณีผู้ที่มาขอข้อมูลมีรายได้น้อย  หน่วยงานอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลบ้ำนดอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการไกล่เกลี่ย 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องการไกล่เกลี่ย 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด  0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

2) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่                   

๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือจัดตั งศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับ
ต าบล โดยใช้สถานที่ของเทศบาล เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไป
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                 
พ.ศ. 2556 และตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
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ค าสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 02888/2558  เรื่อง แต่งตั งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับต าบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้งเรื่องราวไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท 

1 วันท าการ นิติกร (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

2 การพิจารณา ส ารวจ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

28 วันท าการ นิติกร  

3 การพิจารณา แจ้งตอบผลการ
ด าเนินการให้ผู้ร้อง               
ไกล่เกลี่ยรับทราบ 

1 วันท าการ นิติกร (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 วัน 

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 - ฉบับ  
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบฟอร์มค าร้องศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล 
บ้านดอน 

เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

1 - ฉบับ (รับแบบฟอร์ม
ได้ที่เทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
  หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี  
  หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
  หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. หมำยเหตุ 
   - 

 

 

 

 

http://www.bandon.go.th/


38 
 

        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
              

1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                  

พ.ศ. 2493 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ    15 นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด  0 
จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด   0 

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  การขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภอ              
อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด

สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ตอ่ 104 โทรสาร 035-446509 ตอ่ 111  / ติดตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  ตั งแต่
เวลา  08.30 – 16.30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   พระรำชบัญญัติควบคุมกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง พ.ศ. 2493  
  โฆษณำ หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความชี แจงแนะน า หรือแสดงความคิดเห็นแก่ประชาชน 
  ผู้ที่จะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้า  จะต้องได้รับอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อน  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้   
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับอนุญาตและให้มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียง และผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดนั น  
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  ห้ำมอนุญำตและห้ำมใช้เสียงในระยะใกล้กว่ำ 100 เมตร จากโรงพยาบาล หรือวัด หรือสถานที่
บ าเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ำมใช้เสียงในระยะใกล้กว่ำ 100 เมตร 
จากโรงเรียนระหว่างท าการสอน หรือศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างพิจารณา 
  กำรปฏิบัติภำยหลังที่ได้รับอนุญำต 
  เมื่อได้รับอนุญาตให้ท าการโฆษณาแล้วให้ผู้ได้รับอนุญาตน าใบอนุญาตนั นไปแสดงต่อนายต ารวจชั น
สัญญาบัตรดังต่อไปนี  

- โฆษณาประจ าที่ได้แสดงต่อสถานีต ารวจเจ้าของท้องที่นั น  เมื่อนายต ารวจซึ่งเป็นหัวหน้าในสถานี
ต ารวจนั นหรือผู้รักษาราชการแทนได้ลงนามรับทราบในใบอนุญาตนั นแล้วจึงท าการโฆษณาได้ 

  ควำมผิดเมื่อไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด 
1. ความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 

- โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ขออนุญาตปรับสูงสุด 200 บาท และถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต (มาตรา 9)  

- ผู้ใช้เสียงและผู้ควบคุมเครื่องขยายเสียงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาตปรับสูงสุด 
200 บาท (มาตรา 9) 

- เสียงที่โฆษณาก่อความร าคาญต้องลดเสียงตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 6) 
2. ความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

- ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลดเสียงที่ก่อความร าคาญ จ าคุก 1 เดือน 
หรือปรับสูงสุด 2,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ (มาตรา  74) 

3. ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
- ท าให้เกิดเสียงหรือกระท าความเอื ออึงจนท าให้ตกใจหรือเดือดร้อนปรับสูงสุด 100  บาท 

(มาตรา 370) 
13. ขั นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ
อนุญาต ท าการโฆษณา 
โดยใช้เครื่องขยายเสียง    
(แบบ ฆ.ษ.1) 

10 นาที - (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

2 การพิจารณา เจ้าหน้าที่รับค าขอ เสนอ
ความเห็นชอบตามล าดับ
ชั นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออก
ใบอนุญาต 

10 นาที - (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 
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ที ่ ประเภทขั นตอน 
รำยละเอียดของขั นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 การลงนาม/                 
คณะกรรมการมีมติ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบอนุญาตให้ท าการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียงช าระค่าธรรมเนียม
และรับใบอนุญาต 

5 นาที - (ส านัก
ปลัดเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  25  นำที 

14. งำนบริกำรนี ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
   ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนของภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 1 1 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน - - 1 ฉบับ  
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 1 1 ฉบับ (พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือ 
ผู้แจ้งเป็นนิติ
บุคคล) 

4) หนังสือมอบอ านาจที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 
(กรณีผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นค าขอด้วย
ตนเอง) พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 1 ฉบับ  
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 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร              
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบค าร้องตามแบบ 
ฆ.ษ. 1 ที่เจ้าพนักงาน
ต ารวจเจ้าของท้องที่
แสดงความคิดเห็นแล้ว 

- 1 1 ฉบับ  

2) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั ง
การใช้เครื่องขยายเสียง 

- - 1 ฉบับ  

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในท านองการค้า 

ค่าธรรมเนียม  10  บาท 
หมายเหตุ – 

2) โฆษณาท่ีเป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาเคลื่อนที่) 
ค่าธรรมเนียม  60  บาท 
หมายเหตุ  -  

3) โฆษณาท่ีเป็นไปในท านองการค้า (โฆษณาประจ าที่) 
ค่าธรรมเนียม  75  บาท 
หมายเหตุ  - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 - 

19. หมำยเหตุ 
 - 

 
 
 

http://www.bandon.go.th/


42 
 

        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีป้าย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ   พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 46  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับช าระภาษีป้าย 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1)  สถำนที่ให้บริกำร  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160 โทร 035-446509 ต่อ  105 โทรสาร 035 -446509 ต่อ 111 /ติดต่อ                  
ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้า
หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข  ดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษ ี
 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย                
(ภ.ป. 3) 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
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 6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้อง
ช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 
 8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอ                   
จะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                    
พ.ศ. 2558 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป)ี 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลเทศบาล
ต าบลบ้านดอน) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนบั
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 
2539) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล                  
บ้านดอน 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 
 

15 วัน กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน 
(กรณีช าระเกิน 15 
วันจะต้องช าระเงิน
เพิ่มตามอตัราที่
กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาลต าบล                 
บ้านดอน 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 46 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตร
ที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดงสถาน
ที่ตั้งหรือแสดงป้าย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ป้ายวันเดือนปีท่ี
ติดตั้งหรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นส าเนาใบ
ทะเบียนการค้า
ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ส าเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณนีิติ
บุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

     ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                       

(โทร 035- 446509 ตอ่ 104 www.bandon.go.th)  
หมำยเหตุ (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี)  

2) 
 
3) 
 
4) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
หมำยเหตุ (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1)  1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 
 

19. หมำยเหตุ 
- 

 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี 
       ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
2) พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์                    

พ.ศ. 2555   
9) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 20  นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499                         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1)  สถำนที่ให้บริกำร  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี  72160 โทร 035-446509 ต่อ  105 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111 /ติดต่อ                  
ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบ
กิจการ  (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 
 

นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

4 นาท ี งานจัดเก็บ
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

2) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

3 นาท ี งานจัดเก็บ
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคญัการ
จดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

10 นาท ี งานจัดเก็บ
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

http://www.dbd.go.th/
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค า
ขอ 
 

3 นาท ี งานจัดเก็บ
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 20 นาท ี
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 - ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์                   
(แบบ ทพ.) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้สถาน
ท่ีต้ังส านักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให้มี
พยานลงชื่อรับรอง
อย่างน้อย 1 คน 
 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน ) 

4) 

แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ส าเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ

- 0 1 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบ
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จ าหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

พาณิชยกิจการ
ขายหรือให้เช่า
แผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวี
ดีหรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพ่ือท า
บันทึกถ้อยค า
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจ านวน
เงินทุนก็ได้ 

- 1 0 ฉบับ (ใช้ในกรณี
ประกอบ
พาณิชยกิจการ
ค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับ
ซึ่งประดับ
ด้วยอัญมณี) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ – 

2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
- 

20. หมำยเหตุ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน 
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์                

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่10) พ.ศ.2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์                      

พ.ศ. 2555   
8) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ

เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 

6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนภูมิภำค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 20 นาท ี
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 05  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1)  สถำนที่ให้บริกำร  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160 โทร 035-446509 ต่อ  105 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111 /ติดต่อ                  
ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
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  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียน
ไว้จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง                      
รายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 
 

4 นาท ี กองคลังเทศบาล
ต าบลบ้านดอน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

- 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 
 

3 นาท ี กองคลังเทศบาล
ต าบลบ้านดอน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

10 นาท ี กองคลังเทศบาล
ต าบลบ้านดอน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

3 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน จังหวัด
สุพรรณบุรี 

- 

http://www.dbd.go.th/
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 20 นาท ี
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ของผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
ของผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์                    
(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

(ต้นฉบบั) หนังสือ
ให้ความยินยอมให้
ใช้สถานที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้าน
หรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน ) 



55 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือส าเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความยินยอม
เป็นผู้เช่าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย่าง
อ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความยินยอม
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้
ประกอบ
พาณิชยกิจ
มิได้เป็นเจ้า
บ้าน) 

4) 

แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียนพาณชิย์ 
(ฉบับจริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1)  ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 

ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 หมายเหตุ  - 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 

ค่าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
- 

19. หมำยเหตุ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลบ้านดอน 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : งานทะเบียนพาณิชย์  กองคลัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : จดทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549 
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์                   

พ.ศ. 2555   
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
6) ค าสั่งส านักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
10)  พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
11)  พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 20  นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สพจ. ทก. 09  
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
1) สถำนที่ให้บริกำร  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี  72160 โทร 035 -446509 ต่อ  105 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111 /ติดต่อ                  
ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุ
ใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วัน
เลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่น
วิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเอง
เช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 
 3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 
 4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ้งผล 

4 นาท ี กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 
 

- 

http://www.dbd.go.th/
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ
ค่าธรรมเนียม 

3 นาท ี กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/ส าเนาเอกสาร 

10 นาท ี กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

3 นาท ี กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

- 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 20 นาท ี
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (ส าเนาบัตร
ประจ าตัวของ
ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ
หรือทายาทที่
ยื่นค าขอแทน
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค าขอจดทะเบียน
พาณิชย์                   
(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พาณิชย์                          
(ฉบับจริง) 
 

การค้า 

3) 

ส าเนาใบมรณบัตร
ของผู้ประกอบ
พาณิชยกิจ (กรณี
ถึงแก่กรรม) โดย
ให้ทายาทท่ียื่นค า
ขอเป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

4) 

ส าเนาหลักฐาน
แสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลงชื่อ
แทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึ่งถึง
แก่กรรมพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 
ค่าธรรมเนียม  20 บาท 
หมายเหตุ – 
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2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค่าธรรมเนียม  30 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
- 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับช ำระภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) พ.ร.บ.ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านดอน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5  นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160 โทร 035 -446509 ต่อ  105 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111 /ติดต่อ                  
ด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  

 หมำยเหตุ - 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีหน้าที่ในการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประกาศราคาประเมิน 
อัตราภาษี และรายละเอียดที่จ าเป็น ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปี 
 2. แจ้งการประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี 
   3. ผู้เสียภาษีรับแจ้ง พอใจการประเมิน ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายนที่เทศบาลต าบล  
บ้านดอน ทางไปรษณีย์ หรือทางธนาคาร ช าระหลังเดือนเมษายน เทศบาลแจ้งเตือน 

3.1 เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 10 
3.2 เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 20 
3.3 เสียเกินก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 40 
3.4 เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของภาษีค้าง 
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4. ผู้เสียภาษี ไม่พอใจการประเมิน  ยื่นการคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน 

4.1 ผู้บริหารเห็นด้วย แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระภาษีหรือให้มารับเงินคืน(กรณีได้ช าระเงินแล้ว)
ภายใน 15 วัน 

4.2 ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ผู้เสยีภาษีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้ง 

     - ผู้เสียภาษีเห็นด้วย ช าระภาษี 
     - ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่ได้ค าวินิจฉัย 

5. ไม่เสียภาษีภายใน 90 วัน เทศบาล มีอ านาจยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของ

ขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

 
หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษี
ป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน 
(ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ คือ 
เทศบาลต าบลบ้านดอน 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
และแจ้งการประเมิน
ภาษ ี
 

30 วัน กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30 
วัน นับจากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
(ตามพระราชบัญญตัิวิธีปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง                
พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ คือ 
เทศบาลต าบล                 
บ้านดอน 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระ
ภาษ ี
 

15 วัน กองคลัง
เทศบาลต าบล
บ้านดอน 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15 
วัน นับแต่ไดร้ับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 
วัน จะต้องช าระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมายก าหนด) 
2. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ คือ 
เทศบาลต าบลบ้านดอน 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   46 วัน 
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14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย 
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้าย วัน 
เดือน ปี ที่ติดตั้ง
หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ 
เช่น ส าเนาใบ
ทะเบียนการค้า 
ส าเนาทะเบียน
พาณิชย์ ส าเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
ส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
5) ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

6) หมำยเหตุ 
 - 
 
 
 

 
 

 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 , กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 40 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร  กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/ติดต่อด้วย  
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 หมำยเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรั บใบอนุญาต        
ทราบภายใน 40 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 
40 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อน              
สิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน -  

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

2 วัน -  

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน -  

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 

30 วัน -  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 40 วัน 

14.  งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 
ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 
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ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(ส่วนขยาย) 
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจต้องมี
หนังสือมอบ
อ านาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตท่ีดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) 
รายการค านวณ
โครงสร้างแผ่นปก

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
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ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การค านวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
ก าหนดการรับ
น้ าหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพ้ืนดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การค านวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง 

และควบคุมงาน) 

11) กรณีใช้หน่วยแรง - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เกินกว่าค่าที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่า fc > 
65 ksc. หรือค่า 
fc’> 173.3 
ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
ค านวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม 

ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

12) 

กรณีอาคารที่เข้า
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมี
ระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) 
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

14) 

หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเปน็อาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

17) 
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
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ที ่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 

กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบ าบัดน้ า
เสียและการ
ระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
 ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 2) ใบอนุญาตกอสราง                                               ฉบับละ   20 บาท 

 3) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลน    ตารางเมตร ๆ ละ 0.50 บาท 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ต่อ  104  www.bandon.go.th) 
 หมายเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 หมายเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
 หมายเหตุ  (ที่ว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

แบบ ข.๑ 
 

 

 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  ดัดแปลงอำคำร  หรือรื้อถอนอำคำร 
  

                                                                                  เขียนที่ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน 
                วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ....................  
 
                ข้าพเจ้า............................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
                        เป็นบุคคลธรรมดา บ้านเลขท่ี ................ตรอก/ซอย .............................ถนน................. 
หมู่ที.่...........ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั.............. .................. 
                        เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ... ........................ 
เลขทะเบียน..................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี........................ตรอก/ซอย......... .................. 
ถนน..............................หมู่ที่........................ต าบล/แขวง.............. ........................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด.......................................โดยมี...................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี........................ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................หมู่ที่........................  
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.............. ......................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต.......................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่........................หมู่ที่..................
ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี..........................................................................................
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี /น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่...........................................................  
เป็นที่ดินของ นาย / นาง /นางสาว ................................................................................................. ..................... 
 ข้อ ๒ เป็นอาคาร 
               ชนิด......................................................................... ......จ านวน................................หลัง/คูหา    
เพ่ือใช้เป็น...........................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน....................คัน 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
   ข้อ ๓ โดยมี .....................................................................................................................เป็ นผู้ควบคุมงาน 
               โดยมี........................................................................................ ...............เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
 ข้อ ๔ ก าหนดแล้วเสร็จภายใน......................................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 ข้อ ๕ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
           (๑)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน ๔ ชุด ๆ ละ................แผ่น  
                  (๒) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน....................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ    
                       หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
                       (๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็น         
ผู้ขออนุญาต) 

/(4) ส าเนาหนังสือ..... 

เลขรับที่……………………….…………..... 
วันที่.................................................. 

ลงชื่อ...................................ผูร้ับค าขอ 
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- ๒ – 
 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล        
ผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)   
        (๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)   
                 (๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน…..……ฉบับ   
                     พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  สถาปัตยกรรม  
                      ควบคุมจ านวน…….…..ฉบับ  ( กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ 
                      วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
        (๗) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่  /น .ส .๓ เลขที่ /ส.ค .๑ เลขที่…………….…...
จ านวน……..…..ฉบับ 
                      หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินจ านวน……………ฉบับ 
                 (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓  จ านวน………….....ฉบับ 
                 (๙) ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุมงาน จ านวน……..……..ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
                  (๑๐) เอกสารอ่ืน ๆ (ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน )…………………………….. 
 
                                                                (ลายมือชื่อ)……………………………………………ผู้ขออนุญาต 
                                                                         (........................................................) 
 
 
หมำยเหตุเจ้ำหน้ำที่ 
 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบวา่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน วันท่ี.............เดือน.………พ.ศ………… 
ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เป็นเงิน  ๒๐  บาท และค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างเป็นเงิน………………….………บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน……………………บาท (…………………………………………………………….. )  
ตามใบเสร็จรับเงิน   เล่มที…่…………………เลขท่ี………………ลงวันท่ี………..เดือน……….…………….พ.ศ……….……. 
ออกใบอนุญาตแล้ว  เลม่ที่…………….ฉบับท่ี……………ลงวันท่ี……….…เดือน………………..พ.ศ………. 
 
                            (ลงช่ือ)……………………………………….……………                                                                                                 
              (…………………………………………………..)                                                                                                         
                ต าแหน่ง…........................................................ 
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หนังสือยินยอมเจ้ำของที่ดิน 
 

เขียนที่………………………………………… 
ว ันที…่…………เดอืน…………….………….พ.ศ………………. 

 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………..………………………….………………………อาย ุ…………….….……ปี    
อยู่บ้านเลขที่………….……หมู่ที่…………ต าบล…………………อำเภอ………………………จังหวัด.................................. 
ถือกรรมสิทธ ิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/ นส.3ก เลขที่/ ส.ค. เลขท ี่………………….……. ต้ังอยู่ ณ หมู่ที่ ……………… 
ต าบลบ้านดอน   อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้าพเจ้ายินยอมให ้……………………………….………………….…………………ท าการ..…………………..…….… 
เพ ื่อใช้เป็น…………………………………..…….…ในท ี่ดินแปลงดังกล่าว เนื้อท ี่ประมาณ………………….....ตารางเมตร 
เพราะเกี่ยวข ้อง เป็น…………………………………………..…………พรอ้มก ันนี้ข ้าพเจ้าได ้แนบ………….................... 
..................................................................................................................................................................มาด้วย 

 

 
 
 
 
 
 

ลงช ื่อ…………………………………..…………………….ผู้ให้ความยินยอม/ 
     (……………………………………………………….)ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

 
 

ลงช ื่อ…………………………………………..…………….ผู้ขออนุญาต 
(…………………………………………..……………) 

 

 
 

ลงช ื่อ……………………………….…….…………………..พยาน 
(…………………………………………………………) 

 

 
 

ลงช ื่อ………………………………………………………….พยาน 
(……………………………….…………………………) 
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บัญชีรำยกำรเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอนอำคำร 

ของ                                                                      โทร.                                 . 
 

ล ำดับที ่ รำยกำร หมำยเหตุ 
   1. 
   2. 
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
   7. 
   8. 
   9. 
  10. 
  11. 
  12. 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 

ค าขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร (ข.1) 
บัตรประจ าตัวและทะเบียนบา้นของผู้ขออนุญาต 
ส าเนาภาพถ่ายโฉนดทีด่ิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที ่                         . 
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม  ผู้ท ารายการค านวณ 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม  ผูท้ าการออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (น.4) 
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคมุงาน (น.4) 
ใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
ใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณก่อสร้าง  จ านวน            ชุด 
รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง  จ านวน             ชุด 
รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม   
หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นท าการแทน 
หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 
*  เท่าฉบบัจริง 
*  กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น 
*  กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดนิผู้อื่น 
*  กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท 
   วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 
   ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย   
   ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
*  กรณีนิติบุคคล 
*  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                           ผู้ยื่นค าขออนุญาต 
            (                                            ) 

 

(ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรับเอกสาร 
         (                                    ) 

 

 
 
 ค ำเตือน 
 1. ผู้ใดก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทัง้ปรับ 
 2. ถ้าเป็นการกระท าของผู้ด าเนนิการต้องระวางโทษเปน็สองเทา่ของโทษทีบ่ัญญัตไิว้ส าหรับความผิดนัน้ ๆ 
 3. ถ้าเป็นการกระท าอันเก่ียวกบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  หรือสาธารณสุข  หรือ
เป็นการกระท าในทางการค้า  เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ  ขายหรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใดผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับเป็นสิบเทา่ของโทษทีบ่ญัญัติไว้  ส าหรับความผิดนัน้ ๆ หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 4. ใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารมีระยะก าหนดเวลาจ ากัดให้ใช้ได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต  ถ้าผู้ได้รบัใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอต่อใบอนุญาต 
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน 
               (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญำต) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงพลังงาน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก 

ใบอนุญาต) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1)  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

2)  กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว 

3)  กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่ าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน       
พ.ศ. 2556 

4)  กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
5)  ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่  

ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
6)  ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด        

ตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3         
พ.ศ. 2557 

7)  พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง                     
พ.ศ. 2556  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอน

ออกใบอนุญาต)  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร  กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/ติดต่อด้วย  
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
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 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
 หมำยเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้
ด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดมีผลการ
ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามันระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
  2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมาย               
ว่าด้วย  การผังเมืองกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น  
  3. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
 หมำยเหตุ : 
  1. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
  2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค า
ขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  3. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
  4. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึง
ตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด
ก าหนด 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือค าขอ
และตรวจสอบความครบถ้วน
ข อ ง เ อ ก ส า ร ต า ม ร า ย ก า ร
เอกสารหลักฐานที่ก าหนดและ
ส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน 
 

1 วัน - (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
กรมธุรกิจ
พลังงาน) 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/
ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บน้ ามัน
ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์
ระบบไฟฟ้าระบบป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

5 วัน - (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักความ
ปลอดภัย
ธุรกิจน้ ามัน) 

3) 
 
 

การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มต ิ

ลงนามในใบอนุญาต 
 

1 วัน - (หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ส านักความ
ปลอดภัย

ธุรกิจน้ ามัน) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ผลการทดสอบถัง
เก็บน้ ามันระบบ
ท่อน้ ามันและ
อุปกรณ์ระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่าระบบ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนาหนังสือ
อนุญาตพร้อม
ด้วยส าเนาแผนผัง
ที่ได้รับอนุญาต
ท าทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนส่วนบุคคล
หรือส าเนา
หนังสืออนุญาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผังที่ได้รับ
อนุญาตท าสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ า 

- 0 1 ชุด (รับรอง
ส าเนา
ถูกต้องทุก
หน้า) 

3) 

ส าเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม์
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้
ได้รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓ 

- 0 1 ชุด (รับรอง
ส าเนา
ถูกต้องทุก
หน้า) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) อ่ืนๆ (ถ้ามี)      
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
 1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

 หมายเหตุ – 
 2) คาธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 หมายเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ต่อ  104  www.bandon.go.th) 
 หมายเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 หมายเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
 หมายเหตุ  (ที่ว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 1) แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่  ๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุม      
ประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน :   กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งขุดดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งขุดดิน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร  กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/ติดต่อด้วย  
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
  หมำยเหตุ – 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
            1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
                  1) เทศบาล 
                 2) กรุงเทพมหานคร 
                  3) เมืองพัทยา 
                  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                  5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
                  6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
                  7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
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          1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน คือประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน
หนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
  2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นก าหนดเพ่ือเป็น
หลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้ง
ได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้
ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ที่ถูกต้อง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดิ น ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ ห้ เ จ้ า
พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน กองช่าง  

2) 

การพิจารณา 
 

เ จ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น
ด า เนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน กองช่าง  

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 
 

1 วัน กองช่าง  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด าเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและท่ีดิน
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ 
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพ้ืนดินเกิน๓
เมตรหรือพ้ืนที่
ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และค านวณต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดินลึก
เกิน 3 เมตรหรือมี
พื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000 
ตารางเมตรหรือมี
ความลึกหรือมี
พื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนดผู้
ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
 1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ต่อ  104  www.bandon.go.th) 
 หมายเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 หมายเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
 หมายเหตุ  (ที่ว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
แบบค ำขอแจ้ง 

 
        ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน 
        อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

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

ผู้ แ จ้ ง ชื่ อ ………………………………………………….. เ จ้ า ข อ ง ที่ ดิ น / ผู้ ค ร อ บ ค ร อ ง ที่ ดิ น / ตั ว แ ท น 
อยู่บ้านเลขที่……………บ้าน…………………………หมู่ที่………….ซอย…………………………..……ถนน……………..…………
ต าบล…………………………….……………อ าเภอ……….…………..………………..จังหวัด………….…………………………………
รหัสไปรษณีย…์……………………….…………..หมายเลขโทรศัพท์……………………………………………. 

 ขอยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตด าเนินการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านดอน  ดังนี้ 
       ขุดดินบนที่ดินของ…………………………………………………………………..อยู่บ้านเลขท่ี…………..……..…
บ้าน…………………..หมู่ที…่…………...ต าบล……………………………… อ าเภอ............................จังหวัด.......................  
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองคือ…………………………………………………………………………………….……………….……… 
เลขที่……………..เลขที่ดิน…………………………. ต าบล…………………….อ าเภอ…………………....จังหวัด……………..……  
มีพ้ืนที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองจ านวน……………..ไร่…………..งาน………………….ตารางวา……………………….
มีความประสงค์ขอขุดดินเพื่อ…………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขนาดพ้ืนที่ขุดดิน  กว้าง………………..เมตร  ยาว…………………เมตร    ลึก………………………เมตร 
รวมพ้ืนที่…………………………..ตารางเมตร   ปริมาตรดินขุด………………………………..ลูกบาศก์เมตร   
โดยการน าดินที่ขุดได้…………………………………………………………………………………………………..………………………… 
……………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………………..… 

ถมดินบนที่ดินของ……………………………………..อยู่บ้านเลขที่……………..บ้าน……………………..……..
หมู่ที่……………...ต าบล………………….. อ าเภอ……………………….. จังหวัด…………………………………………………….....  
ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองคือ……………………………………………………………………………………………..………….…. 
เลขที่……………..เลขที่ดิน…………………………. ต าบล……………….อ าเภอ…………….....จังหวดั………………………….…  
มีพ้ืนที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ครอบครองจ านวน…………..ไร่…………..งาน…………………….ตารางวา……..………………….
มีความประสงค์ขอถมดินเพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………ขนาดพ้ืนที่ถมดินกว้าง………………………………….เมตร 
ยาว………………….เมตร  สูง……….…...เมตร รวมพ้ืนที่………………ตารางเมตร ปริมาตรดินถม……………….……
ลูกบาศก์เมตรโดยการน าดินถม 

ขนดินผ่านเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลบ้านดอน ซึ่งท าการขนดินมาจากบ้าน……….………………..    
หมู่ที่………….ต าบล……………..อ าเภอ……………………จังหวัด……………………ไปถมที่สถานที่……………….……………..
บ้านเลขท่ี…………….…. หมู่ที่………… ต าบล……………………. อ าเภอ…………………………จังหวัด………………......……    
จ านวนดินที่ขน……………………..ลูกบาศก์เมตร   จ านวน………………….เที่ยว ชนิดของรถบรรทุก…………………….. 
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   ต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบท้ายหลักฐานและเอกสารมา
ด้วย   ดังนี้ คือ 
 แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงบ่อดินหรือเนินดิน  ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดความ   

สูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน  และระยะห่างจากขอบบ่อดิน  หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือ 
 สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 
 วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 วิธีการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอก 
 วิธีการขุดดิน  ถมดิน  ขนดิน 
 วิธีการบ ารุงรักษาเส้นทางที่ใช้ขนดิน 
 ระยะเวลาท าการขุดดิน  ถมดิน  ขนดิน 
 เอกสารหรือหนังสือครอบครองที่ดินท าการขุดดิน  ถมดิน 
 แผนผังการระบายน้ าในการถมดิน 
 อ่ืน ๆ……………………………………………….………………………….. 

                   โดยก าหนดแล้วเสร็จภายใน..........................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง 

ข้าพเจ้ารับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นจริงทุกประการ 
 

                                         (ลงชื่อ)………………..……………………….…ผู้ขออนุญาต 
                                                  (………………………..……………….) 
  ความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

จากการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ขุดดิน  ถมดิน  ขนดิน  ปรากฏว่า 
 เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้  เพราะ…………………………………………………….                          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ…………………………………………………………………………….…………….. 

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

       (ลงชื่อ)………………..……………………………..พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                                                  (………………………………………………..) 
                                                          ต าแหน่ง…………………………………………………….. 
                                                               วันที่……..เดือน…………..……….พ.ศ…………… 
 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 อนุญาตด าเนินการตามที่ขอได้ 
 ไม่อนุญาตให้ด าเนินการได้เพราะ…………………………….………………………………………………….…..……… 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………….………เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                   (…………………………………………….) 

      ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลบ้านดอน 
   วันที…่………เดือน…………………………..พ.ศ…………… 
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หนังสือยินยอมให้ท ำกำรขุดดินหรือถมดินในที่ดิน 
 

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

   
ข้าพเจ้า....................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่ ...................... 

ตรอก/ซอย...................................ต าบล..............................อ าเภอ......................จังหวัด.................. .................... 
เป็นเจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/นส 3 ก./อ่ืน ๆ...................................................ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่................. 
ถนน.............................ต าบล...............................อ าเภอ..............................จังหวัด................ ..............................  
ยินยอมให้................................................ท าการ...................ในที่ดินดังกล่าว เนื้อที่...........................ตารางเมตร  
มีขนาดที่ดินดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศใต้  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 
 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังที่ดินและเขตท่ีดินที่ยินยอมให้................................................................. 
ท าการขุดดิน/ถมดิน ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว 
 
    (ลงชื่อ).................................................................เจ้าของที่ดิน 
           (............................................................) 
 
    (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
     (...........................................................) 
      
    (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
     (............................................................) 
 
 ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของเจ้าของที่ดินดังกล่าวข้างต้นจริง 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้แจ้ง 
             (............................................................) 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
     (...........................................................) 
      
 
    (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
     (............................................................) 
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         คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  พ.ศ. 2553 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิน่  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 10 นาท ี
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ   

30/01/2563   
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร กองสวัสดิการ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภอ            
อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของข้อ 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ  7 ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือน
ถัดไป 
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หลักเกณฑ์  

 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้   
      1. มีสัญชาติไทย 
      2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
      3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
         ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
        ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
วิธีกำร 
     1. ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  
     2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
 3. กรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นค าร้องขอรับเงิน
เบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปและได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการหรือผู้รับมอบ
อ านาจยื่นค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา : 
10 นาที  
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

1. ระยะเวลา : 
10 นาที  
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  20  นาที 
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวคน
พิการตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
พร้อมส าเนา 

- 1 - ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้านพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมส าเนา
ของผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี (กรณียื่น
ค าขอแทน) 

- 1 - ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อมส าเนา
ของผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี (กรณีท่ี
คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่ง
มีผู้แทนโดยชอบคน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เสมือนไร้
ความสามารถหรือคน
ไร้ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณีการยื่นค า
ขอแทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
16. ค่ำธรรมเนียม 

          ไมเ่สียค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

19. หมำยเหตุ 
 
 
 
 
 
 

http://www.bandon.go.th/
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            คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2560 
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 10  นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ     

30/01/2563  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร กองสวัสดิการ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภอ            
อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น.  

หมำยเหตุ (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ตั้งแต่เดือนมกรำคม จนถึง เดือนพฤศจิกำยนของทุกปี) 

12.หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา                         
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดตั้งแต่เดือนมกราคม
จนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
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 หลักเกณฑ์ 

      1. มีสัญชาติไทย 
      2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
      3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
      4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
  ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
        2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

  วิธีกำร 
       1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเอง
หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
       2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือ
ว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
       3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ให้ผู้สูงอายุรายนั้นไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ 
ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ
ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา : 
10 นาท ี
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอ านาจ 
 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา : 
10 นาที  
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  20 นาท ี  
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
ส าเนา 

- 1 - ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้านพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
ส าเนาของผู้รับมอบ
อ านาจ (กรณีมอบ

- 1 - ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ านาจให้ด าเนินการ
แทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไมเ่สียค่าธรรมเนียม 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภออู่ทอง  โทร 035-551001 

หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
5) หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
19. หมำยเหตุ 

- 
 

 
 

http://www.bandon.go.th/
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          คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลบ้ำนดอน อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2548 
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์   30/01/2563  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

1) สถำนที่ให้บริกำร กองสวัสดิการ  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภอ            
อู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วย
ตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

  หลักเกณฑ์ 

  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
      1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
      2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน
หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

  วิธีกำร 
      1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
      2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณา
จากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 
      3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อ านาจยื่นค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา 
: 10 นาท ี
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือกอง
สวัสดิการ
สังคม 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
 

10 นาท ี เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา 
: 10 นาที  
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือกอง
สวัสดิการ
สังคม 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 
 

2 วัน เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา : 
ไม่เกิน 2 วัน
นับจากได้รับค า
ขอ 
 2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

(1. ระยะเวลา 
: ไม่เกิน 2 วัน
นับจากการ
ออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่  
2.หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือกอง
สวัสดิการ
สังคม 
 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน เทศบาลต าบล
บ้านดอน         
อ าอู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

1. ระยะเวลา : 
ไม่เกิน 7 วันนับ
แต่วันท่ียื่นค าขอ  
2. ผู้รับผิดชอบ
คือผู้บริหาร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมี
ข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการ
พิจารณาได้แก่
สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบตัิ
หรือข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ
จะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่
สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 
 

- 1 - ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
ส าเนา (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการ
แทน) 

- 1 - ชุด - 

6) 
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ส าเนาของผู้รับ
มอบอ านาจ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16.  ค่ำธรรมเนียม 
ไมเ่สียค่าธรรมเนียม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   

หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 

หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

- 
19. หมำยเหตุ 

- 
 

http://www.bandon.go.th/
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลบ้านดอน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนท้องถิ่น  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
    1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550  
    2)  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
    3)   เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านดอน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: เขตต ำบลบ้ำนดอน อ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรขอใบอนุญำตหรือปล่อยสัตว์ 30/01/2563   
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 1.หลักเกณฑ์วิธีการ 
               ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ โดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทน   
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่   ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของ เทศบาลต าบลบ้านดอน 
       
 2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
 (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
              (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 



111 
 

 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า
สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอควร ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน                 
ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนทางราชการ และแหล่งน้ าสาธารณะ ใน
ระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังหล่าวไม่ต่ ากว่า                   
๑ กิโลเมตร 

            (4) เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องน ามายื่นขอใบรับอนุญาต ประกอบด้วย 
  1.  ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกรอกข้อมูลในใบขออนุญาตที่เทศบาลจัดเตรียมให้ 

2.  ผู้ยื่นขออนุญาตแนบส าเนาบัตรประชาชน  1 ฉบบั 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั 
4.  หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน  1 ฉบับ 
5. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ได้แก่ หนังสือสัญญาเช่าพ้ืนที่ด าเนินการ ฯลฯ         

เป็นต้น ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย       
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
การให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.  หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไมแ่ก้ไข
ค าขอหรือไมส่่ง
เอกสารเพิ่มเตมิให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าท่ีส่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและแจ้ง
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สิทธิในการอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง                 
พ.ศ. 2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

15 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนด
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557)) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแก่
ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 

7 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไป
ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนญุาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตไดภ้ายใน 
30 วันนับแต่วันที่
เอกสารถกูต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการ
ขยายเวลาให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านักก.พ.ร. ทราบ) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
การให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวน
เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

เอกสารอ่ืนตามที่
เจ้าหน้าที่
เห็นสมควรใช้
พิจารณาการ
อนุญาต 

- 0 1 ฉบับ อาจมากกว่า 1 
ฉบับ  

 
 
 
 
 
 
 



114 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แผนทีก่ารด าเนิน
ในการเลี้ยงสัตว์
และเก็บขนมูล
สัตว์ และสิ่งที่
เกี่ยวข้องในการ
ประกอบกิจการ   
ที่แสดง
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกิจกำรกำรเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ ตำมอัตรำที่ก ำหนดตำมประกำศของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนดอนที่ออกตำมเทศบัญญัตินี้        

หมำยเหตุ (อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
 หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 - 

19. หมำยเหตุ 

http://www.bandon.go.th/
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                                    ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์.................................. 
        เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………………  ตารงเมตร 
  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จ าหน่ายสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการกรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ………………………………………………. 
                                  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่   ….…………………………………………. 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่ …………………………………….. 

ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี้  
 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว ………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 
 
              ( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 
 

 
 แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
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                                       แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/…….. 
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      ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่ ………….เลขที่ ………./………… 
  อนุญาตให้ ……………………………………………………….สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขท่ี 
…………. หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน ………………………….. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ……………… 
 ข้อ 1)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ……………………………………………… 
……………………………… โดยใชช้ื่อสถานประกอบการว่า ……………………………..….. ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 
……………. หมู่ที่ …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน ……………………………………. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..…………… 
โทรสาร ………………… มีพ้ืนที่ประกอบการ ……… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด….……. แรงม้า 
จ านวนคนงาน ….. คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……….บาท (………….………… ) ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ …….. เลขที่ …….. ลงวันที่ ….. เดือน ……………………… พ.ศ………….. 
 ข้อ 2)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่น ( เทศบัญญัติ 
/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับต าบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ) 
 ข้อ 3)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.2  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.3  .…………………………………………………………………………………………….. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ………. 
      ออกให้ ณ วันที่ …… เดือน …………………..พ.ศ………. 

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

              ต าแหน่ง ………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                           

 รำยกำรกำรต่ออำยุใบอนุญำตและกำรเสียค่ำธรรมเนียม 
วันที่/เดือน/ปีที่ออกใบ วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน ลงลำยมือชื่อ 

ที่ออกใบอนุญำต ที่หมดอำยุ  เล่มท่ี   เลขที่     ว/ด/ป เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  

 
 

    

ค ำเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
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        คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนปฏิกูลและมูลฝอย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลบ้านดอน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนปฏิกูลและมูลฝอย 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
            1)  พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550  
            2) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
      3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
           4) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านดอน เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: เขตต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 30วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนปฏิกูล

และมูลฝอย 30/01/2562   
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  72160  โทร 035-446509 ต่อ 104 โทรสาร 035-446509 ต่อ 111  / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                    
ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.หลักเกณฑ์วิธีการ 

               ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่            
ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนด
ของเทศบาลต าบลบ้านดอน 
     2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ  
              (1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกด าเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ 
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             (2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
             (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจ ายานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการ
ควบคุมก ากับการขนส่งเพ่ือป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
             (4) เอกสารที่ผู้ประกอบการต้องน ามายื่นขอใบรับอนุญาต ประกอบด้วย 
                 1.  ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกรอกข้อมูลในใบขออนุญาตที่เทศบาลจัดเตรียมให้ 

2.  ผู้ยื่นขออนุญาตแนบส าเนาบัตรประชาชน  1 ฉบบั 
3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั 
4.  หากเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  1 ฉบับ 

          5. หากมีอาคารที่ใช้ประกอบกิจการต้องแนบหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 1 ฉบับ  
          6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ได้แก่ หนังสือสัญญาเช่าพ้ืนที่ด าเนินการ ฯลฯ          

เป็นต้น 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับท าการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย       
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ก าหนด 
 

15 นาท ี - (1. ระยะเวลา
การใหบ้ริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค า
ขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดท าบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
การให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2.  หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมให้
ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืน



120 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ค าขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วย
และแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
(อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ 
 
 

15 วัน - (1. ระยะเวลา
การให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน 
30 วันนับแต่
วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 
56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ้งค าสั่งออก
ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจง้การอนุญาตแก่

7 วัน - (1. ระยะเวลา
การให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับท าการ
เก็บและขนมูลฝอยทั่วไปแก่
ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 
 

ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายใน 
30 วันนับแต่
วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้
ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ว
เสร็จพร้อมส าเนา
แจ้งส านักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
การให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 
20 ของจ านวน
เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 วัน 
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร (ในกรณีที่
มีสถานีขนถ่าย) 
หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

2) 

แผนการ
ด าเนินงานในการ
เก็บขนมูลฝอยที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานความ
พร้อมด้าน
ก าลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

3) 

เอกสารแสดงให้
เห็นว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า
ยานพาหนะผ่าน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิน่
ก าหนด) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

การฝึกอบรมด้าน
การจัดการมูล
ฝอยทั่วไป (ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
ท้องถิ่นก าหนด) 

4) 

ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ก าหนด) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกิจกำรรับท ำกำรเก็บขนปฏิกูลและมูลฝอย ตำมอัตรำที่ก ำหนดตำมประกำศของ

เทศบำลต ำบลบ้ำนดอนที่ออกตำมเทศบัญญัตินี้        
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ (อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  (โทร 035-446509  ตอ่  104  www.bandon.go.th) 
  หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี   
  หมำยเหตุ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน  99  หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออู่ทอง  โทร 035-551001 
  หมำยเหตุ  (ท่ีว่าการอ าเภออู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  หมำยเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

http://www.bandon.go.th/
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                                                ประกอบกิจการ................................................. 
        เขียนที่ …………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพ้ืนที่ประกอบการ …………………  ตารงเมตร 
  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ที่มีการจ าหน่าย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 
  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จ าหน่ายสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการกรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 
      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ………………………………………………. 
                                  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที่  .……………………………… 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่   ….…………………………………………. 
   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่ …………………………………….. 

ต่อ  ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี้  
 ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนี้คือ 
  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว ………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คือ 
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 
 
              ( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 
 

 
 แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
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                                       แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      ( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
       ( ……………………………. ) 

ควำมเห็นของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
     ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/…….. 
 
 

ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/…….. 
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      ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที่ ………….เลขที่ ………./………… 
  อนุญาตให้ ……………………………………………………….สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขท่ี 
…………. หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………………….. ถนน ………………………….. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ……………… 
 ข้อ 1)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ……………………………………………… 
……………………………… โดยใชช้ื่อสถานประกอบการว่า ……………………………..….. ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 
……………. หมู่ที่ …………. ตรอก/ซอย ……………………….….. ถนน ……………………………………. 
ต าบล/แขวง ……………………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..…………… 
โทรสาร ………………… มีพ้ืนที่ประกอบการ ……… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด….……. แรงม้า 
จ านวนคนงาน ….. คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ……….บาท (………….………… ) ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่ …….. เลขที่ …….. ลงวันที่ ….. เดือน ……………………… พ.ศ………….. 
 ข้อ 2)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่น ( เทศบัญญัติ 
/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับต าบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ) 
 ข้อ 3)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.2  …………………………………………………………………………………………….. 
  3.3  .…………………………………………………………………………………………….. 
 ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ………. 
      ออกให้ ณ วันที่ …… เดือน …………………..พ.ศ………. 

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

              ต าแหน่ง ………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                           

 รำยกำรกำรต่ออำยุใบอนุญำตและกำรเสียค่ำธรรมเนียม 
วันที่/เดือน/ปีที่ออกใบ วัน/เดือน/ปี ใบเสร็จรับเงิน ลงลำยมือชื่อ 

ที่ออกใบอนุญำต ที่หมดอำยุ  เล่มท่ี   เลขที่     ว/ด/ป เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  

 
 

    

ค ำเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 


