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 การจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  

องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

1. ท่ีมา 

  เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ

ประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาต

ดำเนินการตางๆ จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา เอกสาร 

และหลักฐานท่ีจำเปนรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการ

สรางภาระแกประชาชนอยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ

ประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอำนวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ จึงไดใชอำนาจหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภา

นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน   สภานิติบัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 25/2557 เม่ือวัน

พฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช

เปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนำรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

  ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  

2558 และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 

  มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กำหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับ

อนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคำขอ และจะกำหนดใหยื่นคำขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคำขอ

ดวยตนเองก็ได 

  มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสำหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ี

กำหนดใหยื่นคำขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงาน

เจาหนาท่ีคัดสำเนาให โดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือ

สำหรับประชาชนดวย 

  มาตรา 7 วรรคสาม กำหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ

ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกำหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตาม

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนด

ดังกลาวลาชาเกินสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดำเนินการแกไขใหเหมาะสม

โดยเร็ว 
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มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอย

แปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดำเนินการ 
       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3. คำจำกัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดำเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ   จน
แลวเสร็จตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เปนการยื่นคำขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐ
กำหนดใหผูรับบริการตองยื่นคำขอกอนดำเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจด
ทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 
      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการ
จากหนวยงานภาครัฐ 
      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4. แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนำหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาเปน
หลักการสำคัญ  ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การ
สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน 
ระยะเวลาใหประชาชนทราบ เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสำคัญคือ การคำนวณความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.1 ความหมายของคูมือสำหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน 
ในการติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ี
จำเปนอยางไร เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการดำเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดให
ประชาชนตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดำเนินการใดๆ ตองจัดทำคูมือสำหรับ
ประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน    การจัดทำคูมือสำหรับประชาชนมี
วัตถุประสงคดังนี้ 
  1) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ี
ชัดเจน เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ 
สถานท่ีใหบริการ 
  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
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           4.4 เปาหมายของการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
           หนวยงานของรัฐท่ีมีงานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กำหนดให
ประชาชนตองมายื่นขออนุญาตกอนดำเนินการใด มีการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน และนำไปใชในการใหบริการ
ประชาชน 
5. ประโยชนท่ีไดจากการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
             ประโยชนตอผูรับบริการ 
  - ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 
  - ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 
  - ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
  - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 
    - ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ

ทุจริตคอรัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนำมาปรับปรุงการ

ใหบริการ 
  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 
  - ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 
  - เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คู่มือสำหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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คูมือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย  
  
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ: 
   1) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ  

กองคลัง องคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
เลขท่ี  72/8  หมู 2  ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 
หรือติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ี  ใน
การรับชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
 ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ
วิธีการชำระภาษี 
 ๒. แจงใหเจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางทราบตามแบบ ภดส.3 ภายในเดือนพฤศจิกายน 
 ๓. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพยของท่ีดินและสิ่งปลูกสรางอัตราภาษีท่ีจัดเก็บและรายละเอียดอ่ืน      ท่ี
จำเปนในการจัดเก็บภาษี กอนวันท่ี ๑ กุมภาพันธ (ภดส.๑) 
 ๔. แจงการประเมินภาษีโดยสงแบบประเมินภาษีใหแกผูเสียภาษี (ภดส.๗) 
 ๕. การชำระภาษีตามแบบแจงการประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน 
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 ๖. การมีหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษีคางชำระ ภายในเดือน พฤษภาคม 
 ๗. การแจงรายการภาษีคางชำระใหสำนักงานท่ีดินหรือสำนักงานท่ีดินสาขา ภายในเดือนมิถุนายน 
 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

อ งค ก ารบ ริ ห ารส ว น
ตำบลแจงการประเมิน
ตามแบบ ภดส.๑ เพ่ือให
เ จ า ข อ ง ท รั พ ย สิ น
ตรวจสอบ 

๓๐ วัน องคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก 

 

2) 

การพิจารณา 
 

พ นั ก ง า น เจ า ห น า ท่ี
พิ จ า รณ าต ร ว จ ส อ บ
รายการทรัพยสินแจ ง
ป ร ะ เ มิ น ต า ม แ บ บ   
ภดส.7 

๗ วัน องคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก 

 

๓) 
การชำระภาษี เจาหนาท่ีออกใบเสร็จรับ

ชำระภาษี 
๓๐ นาที องคการบริหารสวน

ตำบลสิบเอ็ดศอก 
 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3๗ วัน ๓๐ นาที 
 

๑๔.  งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 

- 1 1 ฉบับ - 

2) ทะเบียนบานพรอมสำเนา - 1 1 ฉบับ - 

3) 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินและ
สิ่ งปลูกสราง เชน  โฉนด ท่ีดิน
ใบอนุญ าตปลูกสราง หนั งสื อ
สัญญาซ้ือขาย 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หลักฐานการประกอบกิจการหรือ
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรรม 

- 1 1 ชุด - 

5) 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบ
อำนาจใหดำเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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๑๖.  คาธรรมเนียม 

คาภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางตามราคาประเมินของกรมธนารักษ 

๑๗.  ชองทางการรองเรียน 
1)     ชองทางการรองเรียน 
        องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
        เลขท่ี  72/8  หมู 2  ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 
        หมายเลขโทรศัพท  0-3858-8692   หรือเว็บไซด   http://www.sibaidsok.go.th 
 
2)     ชองทางการรองเรียน 
        ศูนยดำรงธรรมอำเภอบานโพธิ์ 
        ท่ีวาการอำเภอบานโพธิ์  ถนนบานโพธิ์ – ดอนสีนนท  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 
        หมายเลขโทรศัพท  0-3858-7155    
 
3) ชองทางการรองเรียน 

ศูนยดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
หมายเลขโทรศัพท  0-3851-3529  สายดวน 1567 หรอื E-Mail : drt.ccs@gmail.com    
 

4) ชองทางการรองเรียน 
ศูนยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู ปณ.1111  เลขท่ี 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 

 
13. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 
2. แบบคำรองขอใหพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
 

 
14. หมายเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ ๐๑/0๙/25๖๕ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทำโดย นายชูศักดิ์   ทองกลอม 
อนุมัติโดย นายมาโนช  สุขโขใจ 
เผยแพรโดย นางสาวศิรินทรา  วงษพยัคฆ 

 

mailto:damrongdhama.1567@gmail.com
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คูมือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีปาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย  
  
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชำระภาษีปาย 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ: 
   1) 
   ๒) 

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การรับชำระภาษีปาย   
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ  

กองคลัง องคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
เลขท่ี  72/8  หมู 2  ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 
หรือติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ปาย หมายความวา ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการ
อ่ืนเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคา หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวย
อักษรภาพหรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จาลึก หรือทำใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน ใหเจาของปาย      มีหนาท่ีเสีย
ภาษีปายโดยเสียเปนรายปยกเวนปายท่ีเริ่มติดต้ังหรือแสดงในปแรกใหเสียภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดง
จนถึงวันสิ้นปและใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละสามเดือนของป โดยเริ่มเสียภาษีปายตั้งแตงวดท่ีติดตั้งปาย
จนถึงงวดสุดทายของป 
  ตามพระราชบัญัญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชำระ
ภาษีปายแสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคา
หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
  ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
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 ๒. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) 

 ๓. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. ๑) ภายในเดือนมีนาคม 

 ๔. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย 

(ภ.ป. ๓) 

 ๕. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชำระภาษี (เจาของปายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายใน

กำหนดเวลา) 

 ๖. กรณีท่ีเจาของปายชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด(เกิน ๑๕ วัน นับแตไดรับการแจงการประเมิน) ตอง

ชำระภาษีและเงินเพ่ิม 

๗. กรณีท่ีผูรับการประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินได

ภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงการประเมินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ 

(ภ.ป. ๕) ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

๘. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข

เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน

พรอมกำหนดระยะเวลาใหผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดผูรับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๙. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะ

ดำเนินการแกไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

๑๐. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการ

เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

๑๑. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลว

เสร็จตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
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๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ าข อ งป าย ยื่ น แบ บ
แสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.๑) เพ่ือใหพนักงาน
เจ าห น า ท่ี ต ร วจส อ บ
ความครบถวนถูกตอง
ของเอกสารหลักฐาน 

๑ วัน กองคลัง 
องคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก 

ระยะเวลา : ๑ วัน 
(ภายในเดือนมีนาคมของทุก

ป) 

2) 

การพิจารณา 
 

พ นั ก ง า น เจ า ห น า ท่ี
พิ จ า รณ าต ร ว จ ส อ บ
รายการป ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีปาย
(ภ .ป .๑ ) และแจ งการ
ประเมินภาษี 

๓๐ วัน กองคลัง 
องคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก 

ระยะเวลา : ภายใน ๓๐ วัน 
นั บ จ า ก วั น ท่ี ยื่ น แ ส ด ง
รายการภาษีปาย (ภ.ป.๑) 

๓) 

การพิจารณา เจาของปายชำระภาษี ๑๕ วัน กองคลัง 
องคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก 

ระยะเวลา : ภายใน ๑๕ วัน 
นับแตไดรับแจงการประเมิน
(กรณีชำระเงินเกิน ๑๕ วัน 
จะตองชำระเพ่ิมอัตราท่ี
กฎหมายกำหนด) 

๔) 
การชำระภาษี เจาหนาท่ีออกใบเสร็จรับ

ชำระภาษี 
๑๐ นาที กองคลัง 

องคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๔๖ วัน ๑๐ นาที 
 

๑๔.  งานบริการนีผ้านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
  ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
๑๕.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 

กรมการ
ปกครอง 

1 - ฉบับ - 

2) ทะเบียนบานพรอมสำเนา 

กรมการ
ปกครอง 

1 1 ฉบับ 

พรอมลง
นาม

รับรอง
สำเนา
ถูกตอง 

3) 
แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดง
ปายรายละเอียดเก่ียวกับปาย   
วันเดือนปท่ีติดตั้งหรือแสดง 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

หลักฐานการประกอบกิจการ เชน  
-สำเนาใบทะเบียนการคา 
-สำเนาทะเบียนพาณิชย 
-สำเนาภาษีมูลคาเพ่ิม 

- 1 1 ชุด - 

๕) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติ
บุคคล) พรอมสำเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๖) 
สำเนาใบเสรจ็รับเงินปายปกอน
หนา(ถามี) 

- - ๑ ฉบับ  

๗) 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบ
อำนาจใหดำเนินการแทน) 

- 1 - 
ชุด 

- 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 
๑๖.  คาธรรมเนียม 
  อัตราภาษีปาย (ตอ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร) 

(๑) ปายท่ีมีอักษรไทยลวน 
(ก) ปายท่ีมีขอความท่ีเคลื่อนท่ีหรือเปลี่ยนเปนขอความอ่ืนได ใหคิดอัตรา ๑๐ บาท ตอหารอยตาราง

เซนติเมตร 
(ข) ปายนอกจาก (ก) ใหคิดอัตรา ๕ บาท ตอหารอยตารางเชนติเมตร 
(๒) ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอ่ืน 
(ก) ปายท่ีมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพท่ีเคลื่อนท่ี หรือเปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมาย หรือภาพ

อ่ืนได ใหคิดอัตรา ๕๒ บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(ข) ปายนอกจาก (ก) ใหคิดอัตรา ๒๖ บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(๓) ปายท่ีไมมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม และปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน

หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ำกวาอักษรตางประเทศ 
(ก) ปายท่ีมีขอความ เครื่องหมาย หรือภาพเคลื่อนท่ี หรือเปลี่ยนเปนขอความเครื่องหมาย หรือภาพอ่ืน

ได ใหคิดอัตรา ๕๒ บาท ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
(ข) ปายนอกจาก (ก) ใหคิดอัตรา ๕๐ ตอหารอยตารางเซนติเมตร 
 

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
1)     ชองทางการรองเรียน 
        องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
        เลขท่ี  72/8  หมู 2  ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24140 
        หมายเลขโทรศัพท  0-3858-8692   หรือเว็บไซด   http://www.sibaidsok.go.th 

 
๑๘.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 
 
 



-๑๔- 
 

  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๐๑/0๙/25๖๕ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทำโดย นายชูศักดิ์   ทองกลอม 
อนุมัติโดย นายมาโนช  สุขโขใจ 
เผยแพรโดย นางสาวศิรินทรา  วงษพยัคฆ 

 

 

 

 



-1๕- 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692     ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 
 

กำหนดใหผูท่ีดำเนินกิจการท่ีราชการสวนทองถ่ินกำหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตองไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินอาจกำหนดเง่ือนไขโดยเฉพาะเพ่ิมเติม ใหผูดำเนิน

กิจการดังกลาวปฏิบัติ เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนได ผูใดดำเนินกิจการท่ีสวนทองถ่ิน

กำหนดใหเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพโดยไมมีใบอนุญาต ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ

ไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ (มาตรา 71)  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีเจาพนักงาน

ทองถ่ินกำหนดไวในใบอนุญาตตองระวาง โทษ ปรับไมเกิน 2,000 บาท (มาตรา 76) 

  

 
 

• ผูประกอบการยื่นคำขอพรอมหลักฐาน                                 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

* รายเกา : กอนใบอนุญาตหมดอายุ 

* รายใหม : กอนเปดดำเนินการ  

• ตรวจสอบแลวถูกตอง 

  ตามเกณฑ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน 

• ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ป 

  

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตประกอบการเก็บขนส่ิงปฏิกูล 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



-๑๖- 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน                                         จำนวน  1  ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคาใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล                                จำนวน  1  ฉบับ   

 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูลรายป ปละ 3,500 บาท 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๑๗- 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๑๘- 

 



-๑๙- 

 

 



-๒๐- 

 

 



-๒๑- 

 

 



-๒๒- 

 

 



-๒๓- 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๔- 

 

 

 



-๒๕- 

 

 



-๒๖- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๗- 

 

 

 

 

 



-๒๘- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๙- 

 

 



-๓๐- 

 

 

 



-๓๑- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๒- 

 

 

 

 



-๓๓- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓๔- 

คูมือสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2535

กฎกระทรวงฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 ขอ 2 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2/2535 เรื่องแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขตามพระราชราบัญญัติการ

สาธารณสุข พุทธศักราช 2535 องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก โดยไดรับความเห็นชอบ จากสภาองคการ

บริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก และนายอำเภอบานโพธิ์ จึงตราขอบัญญัติตำบลข้ึนเปนขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตำบลสิบเอ็ดศอก  เรื่อง สถานท่ีจำหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.2551 

  

 
 

ผูท่ีประสงคจะประกอบกิจการสถานท่ีจำหนายอาหาร                งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

และสถานท่ีสะสมอาหารซ่ึงมีพ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร  

ตองแจงขอรับหนังสือรับรองการแจงและพ้ืนท่ีเกิน  

200 ตารางเมตร จะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาตตอ 

เจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข 

ตามขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกกำหนด 

 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตสถานท่ีจำหน่ายและสถานท่ีสะสมอาหาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บรกิาร 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



-๓๕- 

 

1.ผูขออนุญาตยื่นคำขอตอเจาหนาท่ีพรอมเอกสารประกอบ 

2. เจาหนาท่ีพรอมดวยเจาพนักงานสาธารณสุขออกตรวจสถานท่ี 

3. เจาหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบพรอมใหพนักงานเจาหนาท่ีทองถ่ินพิจารณา 

4.เจาหนาท่ีแจงใหเจาของผูขอรับใบอนุญาตเขามารับใบอนญุาตจัดตั้งสถานท่ีสะสมอาหาร 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต 

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานผูขอใบอนุญาต       จำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหาก          จำนวน  1   ฉบับ 

 ไมเปนบุคคลเดียวกับผูถือใบอนุญาต                                                           

3.สำเนาทะเบียนบานท่ีใชประกอบกิจการ                                      จำนวน  1  ฉบับ 

4.หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ               จำนวน  1  ฉบับ 

ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจกรณีท่ีผูขอรับไมสามารถมาดำเนินการดวยตัวเอง     

5.แผนท่ีตั้งสถานท่ีประกอบกิจการ(เอกสารตามกรณีขออนุญาตรายใหม-ใบอนุญาต จำนวน  1  ฉบับ 

หรือใบแทนใบอนุญาตฉบับเดิม)                                                                 

6. เอกสารท่ีเก่ียวของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาตฯ 

1.หนังสือรับรอง/ใบอนุญาตเดิม                                                จำนวน  1  ฉบับ 

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจของ  จำนวน  1  ฉบับ 

ผูขอตอใบอนุญาตฯ                                                                                

3.ใบรับรองแพทย                                                                    จำนวน  1  ฉบับ                                                                                      

4.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ     

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 



-๓๖- 

 

 

ท่ี พ้ืนท่ีประกอบอาหาร คาธรรมเนียมฉบับละ 
(บาทตอป) 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานท่ี

จำหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีใดซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม

เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาด 

 

1 พ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  10 ตารางเมตร  50 
2 พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต   11 ตารางเมตรแตไมเกิน  20  ตารางเมตร 100 
3 พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต   21 ตารางเมตรแตไมเกิน  50  ตารางเมตร 150 
4 พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต   51 ตารางเมตรแตไมเกิน 100 ตารางเมตร 300 
5 พ้ืนท่ีประกอบการตั้งแต 101 ตารางเมตรแตไมเกิน  200 ตารางเมตร 500 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



 -๓๗- 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๓๘- 

 



-๓๙- 

คูมือสำหรบัประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

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

63 และมาตรา 65  ไดกำหนดใหทองถ่ินมีอำนาจ  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการควบคุมการ

จำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ ประกอบกับ มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติ จึงจำเปนตองตราขอบัญญัตินี้

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

....... 

 

 

ผูท่ีประสงคจะขออนุญาตการจำหนายสินคาในท่ีหรือทาง              งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง   

สาธารณะ จะตองยื่นคำขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงาน 

ทองถ่ินตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขตามขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกกำหนด 

1.ผูขออนุญาตยื่นคำขอตอเจาหนาท่ีพรอม เอกสารประกอบ 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3.เจาหนาท่ีแจงใหเจาของผูขอรับใบอนุญาตจำหนายสินคา 

 ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตการจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



-๔๐- 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/พนักงาน          

 รัฐวิสาหกิจของผูขอรับใบอนุญาต                                                              จำนวน  1   ฉบับ     

2.สำเนาทะเบียนบาน ของผูรับใบอนุญาต                                                     จำนวน  1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนายอาหาร                         จำนวน  1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวมหมวก ไมใสแวนดำขนาด 1 x 1 นิ้ว      

 ของผูขอรับใบอนุญาต และผูชวยจำหนายจำนวนทานละ 2 รูป                            จำนวน  1  ฉบับ        

5.ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จำนวน  1  ฉบับ 

6.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

เอกสารประกอบการย่ืนขอตออายุใบอนุญาตฯ 

1.ใบอนุญาตเดิม                                                                                   จำนวน   1  ฉบับ 

2.บัตรสุขลักษณะประจำตัวเดิม ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย                จำนวน   1  ฉบับ 

3.ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต ผูชวยจำหนายอาหารและผูปรุงอาหาร         จำนวน   1  ฉบับ 

4.รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดำ ขนาด 1 x 1 นิ้ว                    

ของผูขอรับใบอนุญาตและผูชวยจำหนาย จำนวนทานละ 2 รูป                             จำนวน   1  ฉบับ       

5.ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย                                                 จำนวน   1  ฉบับ 

6.เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 



-๔๑- 

 

 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

 อัตราคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจำหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ  

1 จำหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในท่ีหนึ่งท่ีใดเปนปกติฉบับละ 500 
2 จำหนายโดยลักษณะวิธีการเรขายฉบับละ 50 
3 การตออายใุบอนุญาตใหเปนไปตามอัตรา (1) หรือ (2) แลวแตกรณี  

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบรหิารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก    โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๔๒- 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๔๓- 

 

 

 



-๔๔- 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 การควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย

เสียง หมายถึง การท่ีเราจะโฆษณาสินคาหรือกิจการในรานของเรา  โดยมีการประกาศเสียงตามรถประชาสัมพันธ 

หรือ โฆษณาอยูประจำท่ี  

 

 

 

 

1. ผูขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช                   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง 

  เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.1) 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 

3. เจาพนักงานทองถ่ินผูมีอำนาจลงนามอนุญาต 

  ใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง (แบบ ฆ.ษ.2) 

 

 

 ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



-๔๕- 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต จำนวน  1  ฉบับ 

2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสำเนาบัตรประจำตัว  จำนวน  1  ฉบับ 

 ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงเปนนิติบุคคล)  

3.หนังสือมอบอำนาจท่ีถูกตองตามกฎหมายพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 

 ของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ                                                           

 (กรณีผูประกอบการไมสามารถมายื่นคำขอดวยตนเอง) 

4.ใบอนุญาตใหทำการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงจากสถานตีำรวจในพ้ืนท่ี  จำนวน  1  ฉบับ 

5.หนังสือแสดงการปองกันแกไขระงับเหตุรำคาญท่ีมีผูพักอาศัยใกลเคียง 

 ลงลายมือชื่อรับรอง                                                                 จำนวน  1  ฉบับ 

6.แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งการใชเครื่องขยายเสียง                             จำนวน  1  ฉบับ  

 

 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 เพ่ือการกุศลโฆษณากิจการท่ีไมเปนการคา ไมเกิน 15 วัน ครั้งละ 10 

2 เพ่ือกิจการท่ัวไป (ประจำท่ี) ไมเกิน 15 วัน ครั้งละ 75 
3 เพ่ือกิจการท่ัวไป (เคลื่อนท่ี) ไมเกิน 5 วัน ครั้งละ 60 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก  โทรศัพท: 0 3858-7620  

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.sibaidsok.go.th/


-๔๖- 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๔๗- 

 



-๔๘- 

 

 

 

 

 

 



-๔๙- 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

ผูมีหนาท่ีจดทะเบียนพาณิชย คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หางหุนสวนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมท้ัง

นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศท่ีมาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ อันเปน

พาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยกำหนด 

 

  

 

 

• การจดทะเบียนพาณิชยตองมีสถานท่ีตั้งอยูในเขต                     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได กองคลัง  

องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก ภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 

1.ผูประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคำขอ 

  ตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียน 

2.เจาหนาท่ี / นายทะเบียนตรวจคำขอ และ  หลักฐานตางๆ 

3.ผูประกอบการรับใบสำคัญทะเบียนพาณิชย  

  และชำระคาธรรมเนียม 

-๕๐- 

งานท่ีให้บริการ                      การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืน 

1) คำขอจดทะเบียนพาณิชย(แบบ ทพ.)               จำนวน  1   ฉบับ                                   

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูประกอบพาณิชยกิจ       จำนวน  1   ฉบับ 

3) สำเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ         จำนวน   1   ฉบับ 

4) กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเปนเจาบานใหแนบเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

• หนังสือใหความยินยอมใหใชสถานท่ีตั้งสำนักงานแหงใหม      จำนวน   1   ฉบับ 

• สำเนาทะเบียนบานท่ีแสดงใหเห็นวาผูใหความยินยอมเปนเจาบาน    จำนวน   1   ฉบับ 

  หรือสำเนาสัญญาเชา                                                                           

• แผนท่ีแสดงสถานท่ีตั้งซ่ึงใชประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ีสำคัญ   จำนวน   1   ฉบับ 

  บริเวณใกลเคียงโดยสังเขป                                                                     

5) กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   1   ฉบับ 

  และสำเนาทะเบียนบานของ ผูมอบอำนาจ                                                    

6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชาแผนซีดีแถบบันทึก วีดีทัศนแผนวีดีทัศนดีวีดีหรือแผนวีดีทัศน

ระบบดิจิทัล เฉพาะท่ีเก่ียวกับการบันเทิง ใหสงสำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรือให

เชาสินคาดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ของสินคา ท่ีขายหรือใหเชา 

7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจใหนำใบทะเบียนพาณิชยมาดวย 

• กรอกคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พรอมแนบเอกสารตอเจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชย 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยออกใบเสร็จเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

• เจาหนาท่ี/นายทะเบียนพาณิชยจัดทำใบทะเบียนพาณิชย พรอมจายใบทะเบยีนพาณิชยเปนอันเสร็จข้ันตอน 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 



-๕๑- 

 

 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

1 คำขอจดทะเบียนพาณิชยตั้งใหม 50 

2 คำขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย 20 
3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 คำรองขอรบัใบแทน 30 
5 คำรองขอรับรองสำเนา 30 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๕๒- 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

 



-๕๓- 

 

 

 

 



-๕๔- 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก          วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692     ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

1. สัญชาติไทย 

2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   (ตามทะเบียนบาน) 

3.เปนผูท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณในปถัดไป  (ปจจุบัน อายุ 59 ปบริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม) 

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองทองถ่ิน 
ผูรับเงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีท่ีผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได มอบอำนาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคำรองขอได โดยใหผูรับ

มอบอำนาจติดตอท่ี องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก  พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบ

อำนาจ 

 

 

  

 

 

1. ผูสูงอายุ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ       สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3. เสนอคณะผูบริหาร 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



-๕๕- 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

1.บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย    จำนวน   1  ฉบับ 

  พรอมสำเนา 

2.ทะเบียนบาน  พรอมสำเนา                                                            จำนวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสำเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)   จำนวน   1  ฉบับ 

  สำหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                      

 

 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก  โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๕๖- 

 
                                                                                   ทะเบยีนเลขท่ี......................../......... 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

เขียนท่ี.................................................      

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล....................................................... 

เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สญัชาติ             มีช่ืออยูในสำเนา 

ทะเบียนบานเลขท่ี......................หมูท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 

ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย               โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ 

ผูสูงอายุท่ียื่นคำขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ................................. 

อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท 

ขอมูลท่ัวไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 

 ยายภูมลิำเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก 

(ระบุท่ีอยูเดมิ.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุประจำปงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้

 

 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคำขอลงทะเบียนแทน 

ผูยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจ เก่ียวของเปน.....................................................................กับผูสูงอายุที่ขอ

ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอำนาจ)  .................................................................................................เลขประจำตัว

ประชาชนผูรับมอบอำนาจ 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๕๗- 

 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย    สำเนาทะเบียนบาน 

  สำเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรบับำนาญหรือสวัสดิการเปนรายเดอืนจากหนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

         (ลงช่ือ)............................................................    (ลงช่ือ)..........................................................               

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

                 ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจยื่นคำขอ                 เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕๘- 

-2- 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

          ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

----   

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน   

  เปนผูท่ีขาดคณุสมบัติ เน่ืองจาก 

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

(ลงช่ือ).............................................................................. 

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

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบล........................ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดตรวจสอบ

แลว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 

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

กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 

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

กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 

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

คำสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................... 

(ลงช่ือ)......................................................... 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบล...................................... 

วัน/เดือน/ป............................................. 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายท่ีุยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                                          

ผูสูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจำปงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบ้ีย

ยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  

กรณีผูสูงอายุยายภูมิลำเนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืน (ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึงวันท่ี  30  พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียน

ยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตำบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษา

สิทธิใหตอเน่ือง                                            

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

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

          เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 



-๕๙- 

คูมือสำหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สำนักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก       วันจันทร ถึง วันศุกร (1–30 พฤศจิกายน ) 

โทรศัพท: โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก    (ตามทะเบียนบาน) 

3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

5. กรณีท่ีผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  มอบอำนาจใหผูดูแลคนพิการยื่นคำรองขอแทน  แตตอง
นำหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาท่ี 

 

  

 

 

1. ผูพิการ ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูพิการ       สำนักงานปลดั องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ  

3. เสนอคณะผูบริหาร 

 

 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

งานท่ีให้บริการ                      การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

 



-๖๐- 

 

 

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูพิการ   จำนวน   1  ชุด 

2. ใบรับรองความพิการจากแพทย                                              จำนวน   1  ชุด 

3. รูปถายผูพิการ 1 นิ้ว                                                                 จำนวน   1  รูป 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูดูแล             จำนวน   1  ชุด 

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสำเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี)  จำนวน   1  ฉบับ 

สำหรับกรณีท่ีผูขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผานธนาคาร                                          

 

 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก  โทรศัพท: : 0 3858-7620  

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๖๑- 

 

ทะเบียนเลขท่ี................../................ 

แบบคำขอลงทะเบียนรบัเงินเบ้ียความพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ........... 

 

 

 

 
ขอมูลคนพิการ 

เขียนท่ี........................................................... 

วันท่ี........................เดือน...............................พ.ศ....................... 

คำนำหนานาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 

ช่ือ............................................................นามสกุล.................................................................... 

เกิดวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีช่ืออยูในสำเนา
ทะเบียนบานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตำบล         อำเภอ       . จังหวัด          
รหัสไปรษณีย.............โทรศัพท....................  

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูพิการท่ียื่นคำขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             

   ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ความหมาย        ความพิการทางการเรยีนรู      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤตกิรรม       พิการซ้ำซอน      ไมระบุความพิการ 

สถานภาพ    โสด       สมรส      หมาย      หยาราง      แยกกันอยู      อ่ืน ๆ........... 

บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท.................................................................. 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ    เคยไดรบั(ยายภมูลิำเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ     ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไมสามารถใชชีวิตประจำวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลอืก 1 วิธี)  

  รับเงินสดดวยตนเอง      รบัเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมิสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี    ……………………………………………………………… 

 

 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เก่ียวข้องกับคน

พิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป�น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พ่ีน้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน

ช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอำนาจ).....................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 

---- ท่ีอยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................... 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๖๒- 

พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

  สำเนาบัตรประจำตวัคนพิการ หรือสำเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สำเนาทะเบียนบาน  

  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบำนาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือน

จาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

             (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................ 

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

                    ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจยื่นคำขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหต ุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทำเครื่องหมาย   ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๓- 

-2- 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคณุสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….............. 

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

หมายเลขบัตรประจำตวัประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิ

เน่ืองจาก............................................................................................ 

 (ลงช่ือ)................................................. 

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

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบล........................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบ

แลวมีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

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

คำสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไมรบัลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 

(ลงช่ือ)................................................. 

นายกองคการบริหารสวนตำบล............................. 

วัน/เดือน/ป............................................ 

 

 

 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 

 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะไดรับเงินเบ้ียความพิการ

ตั้งแตเดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลำเนาไปอยูท่ีอ่ืน

(ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายใน  เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการรับเงินเบ้ียความพิการ       

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

                           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

 

 

ตัดตามเส้นประให้คนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเกบ็ไว้ 



-๖๔- 

คูมือสำหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สำนักงานปลัดฯ องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก           วันจันทร ถึง วันศุกร  

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

1. ผูท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ

ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

3. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคำรองดวยตนเอง อาจมอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการแทน

ได 

 
  

 
 

1. ผูปวยเอดส ยื่นเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียน              สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ   

3. เสนอคณะผูบริหาร 

 
 

ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน 

 

 

 

 

งานท่ีให้บริการ                      การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



-๖๕- 

 

 

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                            จำนวน    1   ฉบับ 

2. สำเนาทะเบียนบานของผูปวยเอดส                                                       จำนวน    1   ฉบับ 

3. ใบรับรองแพทย                                                                              จำนวน    1   ฉบับ 

 

 

 ไมเสียคาธรรมเนียม 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก  โทรศัพท : 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๖๖- 

 

แบบคำขอรับการสงเคราะห 

ลำดับท่ี............./..............           วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบล................................. 

 ดวย..................................................เลขประจำตัวประชาชน........................................ 

เกิดวันท่ี........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ป มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขท่ี...............

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมูท่ี.............. ตำบล....................                อำเภอ

.....................    จังหวัด..................   รหัสไปรษณีย...............  ขอแจงความประสงคขอรับเงินสงเคราะห  เพ่ือ

การยังชีพผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

                      1. ท่ีพักอาศัย ( )  เปนของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชำรุดทรุดโทรม ( ) ชำรุดทรุดโทรม

บางสวน    ( )  ม่ันคงถาวร    ( )  เปนของ...........................................เก่ียวของเปน.............................................. 

  2 . ท่ีพักอาศัยอยูหางจากบานหลังท่ีใกลท่ีสุดเปนระทาง...........................สามารถเดินทางได 

( )  สะดวก   ( )  ลำบาก  เนื่องจาก .......................................................................... อยูหางจากชุมชน/หมูบาน

เปนระยะทาง...................................สามารถเดินทางได ( )  สะดวก   ( )  ลำบาก  เนื่องจาก................................ 

อยูหางจากหนวยบริการของรัฐท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง................สามารถเดินทางได  ( )  สะดวก   ( )  ลำบาก  

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

  3. การพักอาศัย ( )  อยูเพียงลำพัง  เนื่องจาก..................................มาประมาณ...................... 

( )  พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจำนวน.........คน มีรายไดรวม.............

บาท/เดือน   ผูท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก...................................................................................... 

   4. รายได – รายจาย  มีรายไดรวม................บาท/เดือน  แหลงท่ีมาของรายได.......................... 

นำไปใชจายเปนคา....................................................................................................................................... 

บุคคลท่ีสามารถติดตอได................................................................สถานท่ีติดตอเลขท่ี..................................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ี.................ตำบล............................................. 

อำเภอ.................................จงัหวัด............................................รหัสไปรษณีย............................................. 

โทรศัพท.........................โทรสาร.........................................เก่ียวของเปน...................................................  

 ขาพเจาขอรับรองวาถอยคำท่ีใหขางตนเปนความจริงทุกประการ     

         ................................................  ผูใหถอยคำ 

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

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๖๗- 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

                                                   เขียนท่ี..........................................................    

 

   วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ............. 

    

เรียน นายกองคการบรหิารสวนตำบล...................................... 

   ตามท่ีมีการอนุมัติใหขาพเจา.................................................................เปนผูมีสิทธิไดรับการ

สงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ.......................................................ลำดับท่ี...................นั้น 

  ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห  ดังนี้ 

             ( ) เปนเงินสด 

                        ( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................สาขา................................. 

              เลขท่ีบัญชี..................................................................... 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖๘- 

หนังสือมอบอำนาจ 

                                                   เขียนท่ี..........................................................    

   วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ............. 

   เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบล...................................... 

                    ขาพเจา..................................................ขอมอบอำนาจให..................................................เลข

ประจำตัวประชาชน......................................... อยูบานเลขท่ี.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................

หมูท่ี.......... ตำบล………………..  อำเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย…………… โทรศัพท

............................โทรสาร......................... เก่ียวพันเปน..................................เปนผูมีอำนาจกระทำการแทน

ขาพเจาในกิจการใดกิจการหนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทำเองทุกประการ 

  ( ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

  ( ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

            โดยใหจายใหแก....................................................................................... 

             ( ) เปนเงินสด 

   ( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา.................................... 

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

   ( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอำนาจ 

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

ลงชื่อ............................................................ผูรับมอบอำนาจ 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



-๖๙- 

คู่มือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 
โทรศัพท: 0 3858-7620      (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กำหนด) 
โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 
 

ผูใดประสงคจะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืน
เมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกำหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 
            (1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทำการขุดดิน 
            (2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
            (3) รายการท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
            (4) วธิีการขุดดินและการขนดิน 
            (5) ระยะเวลาทำการขุดดิน 
            (6) ชื่อผูควบคุมงานซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ท่ีตั้งสำนักงานของผูแจง 
            (8) ภาระผูกพันตางๆท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทำการขุดดิน 
            (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
            ถาผูแจงไดดำเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง
ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
และใหผูแจงเริ่มตนทำการขุดดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับแจง  
            ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมี
การแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจา
พนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งใหการแจงคามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล  
            ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกำหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง  
            ผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
  

งานท่ีให้บริการ                     การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 



-๗๐- 

 

 

1. เขียนคำขออนุญาตขุดดิน                                           สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก
2. เขียนใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 
  และถมดิน พ.ศ. 2543 
3. ยื่นเอกสารและหลักฐานตางๆ พรอมลงลายมือชื่อ 
  รับรองสำเนาถูกตอง 
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
5. เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ี ท่ีขออนุญาตขุดดิน 
6. ออกใบแจงการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 
7. ผูขออนุญาตรับใบแจงการขุดดนิ พรอมชำระคาธรรมเนียม 
 

 

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเปน 
1. ข้ันตอนในการตรวจสถานท่ีขุดดิน ระยะเวลา 1 วัน 
2. ข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน  
3. ข้ันตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน 
4. ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  
 

 

 

1. สำเนาทะเบียนบานผูรับแจง      จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประชาชนของผูแจง      จำนวน  2  ฉบับ 
3. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีท่ีมอบใหบุคคลอ่ืนแจงแทน)   จำนวน  2  ฉบับ 
4. สำเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน) จำนวน  2  ฉบับ 
5. สำเนาบัตรประชาชนของเจาของท่ีดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน) จำนวน  2  ฉบับ 
6. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน (กรณีใหบุคคลอ่ืนขุดดิน)   จำนวน  2  ฉบับ 
7. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีขุดดิน     จำนวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณ       จำนวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน    จำนวน  2  ฉบับ 
10. สำเนารายการคำนวณ (การปองกันการพังทลายของดิน)   จำนวน  2  ฉบับ 
11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน      จำนวน  2  ฉบับ 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 



-๗๑- 

 

 

คาธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๗๒- 

 

 

แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 

วันท่ี                                          . 

ลงช่ือ                            ผู้รับคำขอ 

      (                              ) 

เขียนท่ี                                                          . 
 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

          ข้าพเจ้า                                                                     เจ้าของท่ีดิน/ผู้ครอบครองท่ีดิน/ตัวแทน 

            เป�นบุคคลธรรมดา  อยูบ่้านเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 

หมู่ท่ี               ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 

            เป�นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเม่ือ                                   . 

เลขทะเบียน                                                    มีสำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี                                        . 

ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ท่ี                       . 

ตำบล/แขวง                              อำเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 

โดย                                                                                       ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 

อยู่บ้านเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 

หมู่ท่ี              ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 

          มีความประสงค์จะทำการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ดังต่อไปนี้ 

          ข้อ  1  ทำการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                            

หมู่ท่ี......................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต..............................จงัหวดั .................................                                                                        

ในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                                    

.เป�นท่ีดินของ ..............................................................................................................................................................                                                                                                                          

         ข้อ  2  ทำการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    เมตร 

พ้ืนท่ี............................................ตารางเมตร  เพ่ือใช้เป�น.............................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้ 

          ทิศเหนือ..............................................................  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร 

          ทิศใต้..................................................................  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร 

          ทิศตะวันออก                                      .         ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 

          ทิศตะวันตก                                        .                                        ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 

         ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผู้ควบคุมงาน 

         ข้อ 4  กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันท่ี............................................ 

เดือน...................................พ.ศ............................และจะแล้วเสร็จวันท่ี.................เดือน.................พ.ศ...................... 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



หมายเหต ุ                                                                     

(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า      (2)  ใสเ่ครื่องหมาย    ในช่อง    ท่ีต้องการ              
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          ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

            แผนผังบริเวณท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณ

ข้างเคียง  พร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จำนวน          ชดุๆละ               แผ่น 

            รายการท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญตัิการขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ. 2543 

            ภาระผูกพันต่างๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน 

            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว   

จำนวน                 ฉบับ 

            สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ ท่ีตั้งสำนักงาน และผู้มี

อำนาจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งท่ีหน่วยงานซ่ึงมีอำนาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเป�นผู้แจ้ง) 

            สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 

จำนวน                     ฉบับ  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป�นผู้แจ้ง) 

            หนังสือแสดงความเป�นตัวแทนของผู้แจ้ง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน 

ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 

            รายการคำนวณ  1  ชุด  จำนวน                         แผ่น 

            หนังสือรับรองว่าเป�นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน  จำนวน                     ฉบับ  

พร้อมท้ังสำเนาบัตรอนุญาตเป�นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว         จำนวน                 

ฉบับ   (กรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

            สำเนาโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/ น.ส.3  เลขท่ี/ ส.ค.1 เลขท่ี                                                            

ท่ีจะทำการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง  ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว  จำนวน                     ฉบับ 

            หนังสือสำเนายินยอมของเจ้าของท่ีดิน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน      ท่ี

หน่วยงานซ่ึงมีอำนาจรับรอง  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติ

บุคคล  เจ้าของท่ีดิน  ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน                      ฉบับ  (กรณีท่ีเป�นท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 

            หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จำนวน                             ฉบับ 

            สำเนาใบอนุญาตเป�นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซ่ึงรับรองสำเนาถูกต้อง  

จำนวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณท่ีีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป�นวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 

            เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     

          ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา  10  แห่ง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

 

                                      (ลงชื่อ)                                               ผู้แจ้ง 

                                              (                                             ) 



-๗๔- 

หนังสือยินยอมให้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน 

เขียนท่ี................................................................... 
 

วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า..........................................................ตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี................. 

ตรอก/ซอย.....................ตำบล.................................อำเภอ...............................จังหวัด...................................... 

ยินยอมให้...........................................เข้าดำเนินการขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน..........................เลขท่ี....................... 

ดังกล่าวได้โดยินยอมให้ทำการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร  มีขนาดท่ีดิน  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ทิศใต้  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในท่ีดินดังกล่าวนี้ 

เพราะเป�น..........................................................และได้แนบ............................................................มาด้วยแล้ว 

(ถ้าผู้ให้เช่าให้แนบสำเนาสัญญาเช่าท่ีดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 

 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน ท่ียินยอมให้............................................ 

ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว 

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

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

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

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

     (ลงชือ่)..................................................................พยาน 

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

 ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป�นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสำเนาเอกสาร

สิทธิท่ีดินดังกล่าวข้างบนี้จริง 

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

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

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

 

คำเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 

  กรรมสิทธิ์ท่ีดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น เป�นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 

*(ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ท่ีรับรองสำเนาแล้วประกอบด้วย ) 

 



-๗๕- 

บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน         

พ.ศ. 2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลำดับท่ี รายการ หมายเหตุ 

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

  10. 

  11. 

ใบแจ้งการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 

สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง   

สำเนาภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                                 . 

หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน 

หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ทำรายการคำนวณ/

ออกแบบ 

หนังสือยนิยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 

แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จำนวน            ชุด 

รายการคำนวณความม่ันคงแข็งแรงโครงสร้าง  จำนวน  1  ชุด 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม   

หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนทำการแทน 

หนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

-  เท่าฉบับจริง 

-  กรณีขุดดิน/ถมดินในท่ีดินผู้อ่ืน 

-  กรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต 

-  กรณีนิติบุคคล 

-  ป�ดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้แจ้ง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗๖- 

 

ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

เลขท่ี............../....................... 

                                เจา้พนักงานท้องถ่ินได้รับแจ้งจาก............................................................................... 

เจ้าของท่ีดิน/ผู้รับมอบอำนาจ  ว่ามีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนท่ี

ปากบ่อ/ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี..................................... หรือ

เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน.....………………………….ท่ีถนน……………………………………หมู่ท่ี....................

ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด................................................... 

ซ่ึงอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก      โดย......................................………………...เป�นเจ้าของท่ีดิน   

กำหนดแล้วเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เป�นผู้ออกแบบและ

คำนวณ  และ.........................................................................................เป�นผู้ควบคุมงาน   

พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว 

                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 

                       1.    ไม่ถูกต้อง   ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้

แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินท่ีจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแก้ไข  ดังนี้………………………………………………….. 

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

                       2.  ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันท่ี............เดือน......................

พ .ศ…………...จนถึงวัน ท่ี .....................เดือน ..................................พ .ศ…………………………………...และได้ รับ

ค่ าธรรม เนี ยม…………............บ าท  ค่ า ใช้ จ่ าย ..............บ าท      รวม ท้ั งสิ้ น ..........…………...............บ าท  

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

   

ออกให้  ณ   วันท่ี..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....                          

                                                                           

(ลงมือชื่อ)..................................................... 

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

                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

 

    1.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

    2.ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง   

(พลิก) 

 

ด.2 



-๗๗- 

 

คำเตือน    ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรือเจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 

                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 

                (3)   ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

                (4)   การฝ่าฝ�น  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจำ  หรือท้ังจำท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               -๗๘- 

 

 
 

หนังสือมอบอำนาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอ่ืนย่ืนใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

                                               

 ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 

หมู่ท่ี...............ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวดั................................... 

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 

ขอมอบอำนาจให้นาย............................................................................................................................................. 

อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน.......................................... 

หมู่ท่ี..........ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................... 

รหัสไปรษณีย.์......................โทรศัพท์ ...................เป�นผู้นำส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยให้ถือ

ว่าการกระทำใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย.............................................................................เสมือนหนึ่งเป�น

การกระทำของข้าพเจ้า 

 

 

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

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

 

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

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

                                                                                                           

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

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

 

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

                                                                                                           

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

 

 

 

 

ตดิอากร 

แสตมป์ 5 บาท 

ด.4 



-๗๙- 

ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

                                   

  ข้าพเจ้า......................................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 

หมู่ท่ี....................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด................................ 

รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................... 

ได้รับใบอนุญาตเป�นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน.................... 

ตั้งแต่วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................................... 

เป�นผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  

พ้ืนท่ีปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขท่ี.......................................... 

หรือเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน............................................................................................................ 

ท่ีถนน..............................หมู่ท่ี................ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต............................ 

จังหวัด..........................ซ่ึงอยู่ในเขต.......................................................................................................................... 

ให้กับ......................................................................................................................................................................... 

 

 

                                  (ลงชื่อ).........................................................ผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงาน 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



-๘๐- 

คู่มือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692     ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 
 

  ผูท่ีมีความประสงคจะถมดินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไข ดังนี้ 
1. ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีมีเอกสารจดทะเบียนประกอบท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
2. ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณพรอมท่ีจะดำเนินการ 
3. ผูประกอบการจะเสนอชื่อผูควบคุมงาน ซ่ึงจะตองเปนผู มี คุณสมบัติ  วุฒิการศึกษาไมตำกวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง 
4. ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคาใชจายเอง
ท้ังหมด 
5. ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอตกลงเอกสารหรือสัญญาท่ีทำไวองคหารบริหารสวนตำบล      
สิบเอ็ดศอกทุกประการ 
 
 
 

1. ขอรับคำขออนุญาตจากสวนโยธา                                  สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

2. นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต 

3. นำเจาหนาท่ีออกตรวจสถานท่ี 

4. เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 

5. ออกใบอนุญาต 

6. ผูยื่นคำขออนุญาตชำระคาธรรมเนียม 

 

 

 

งานท่ีให้บริการ                     การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.sibaidsok.go.th/


-๘๑- 

 

 

1. ข้ันตอนในการตรวจสถานสถานท่ีถมดิน    จำนวน  1  วัน 

2. ข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จำนวน  1  วัน 

3. ข้ันตอนในการตรวจสอบแบบแปลนตางๆ    จำนวน  2  วัน 

4. ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต     จำนวน  1  วัน 

รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 5 วัน 

 

 

 

1. แผนผังบริเวณท่ีจะทำการถมดิน และแผนผังบริเวณท่ีแสดงเขตท่ีดิน และทีดินบริเวณขางเคียง  
พรอมท้ังวิธีการถมดิน        จำนวน  2  ฉบับ 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของผูแจง  จำนวน  2  ฉบับ 
 3. สำเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจงเปนนิติบุคคล)   จำนวน  2  ฉบับ 
 4. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 (กรณีการมอบอำนาจใหผูอ่ืนแจงแทน)      จำนวน  2  ฉบับ 
 5. รายการคำนวณ       จำนวน  2  ฉบับ 
 6. หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคำนวณการถมดิน พรอมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จำนวน 2  ฉบับ 
 7. สำเนาโฉนดท่ีดินเลขท่ี /น.ส.3 เลขท่ี /ส.ค.1 ท่ีจะทำการถมดินถายสำเนา 
หนาหลังเทาฉบับจริง        จำนวน  2  ฉบับ 
 8. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน สำเนาบัตรประจำประชาชน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซ่ึงแสดวัตถุประสงคและผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เจาของท่ีดินท่ีหนวยงานท่ีมีอำนาจสำเนาบัตร
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน  จำนวน 2  ฉบับ 
 9. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูควบคุม(เฉพาะกรณีท่ีงานลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน  
2  ฉบับ 
 10.เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ      จำนวน  2  ฉบับ 
 

 

คาธรรมเนียมใบแจงการถมดิน  ฉบับละ 500  บาท 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 



-๘๒- 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๘๓- 

 

 

 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๘๔- 

 
 

 

 

 



-๘๕- 

 
 

 

 

 



-๘๖- 

 

คู่มือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620           (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

(1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนท่ีอาคารไม เกิน 150 ตารางเมตร 
(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(3) อาคารเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
(4) รั้วกำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(5) หอถังน้ำท่ีมีความสูงไมเกิน 6 เมตร 
ซ่ึงจะกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลสบิเอ็ดศอก 

โดยไมตองยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ เพียงแตยื่น “แผนผังบริเวณ” แสดง
แนวเขตท่ีดิน “แปลนพ้ืนชั้น ลาง” และท่ีตั้งของอาคารโดยสังเขป - กรณีพ้ืนท่ีของอาคารไมเกิน 150 ตาราง
เมตร ระยะเวลา ณ ท่ีทาการ อบต.ไมเกิน 7 วันทาการ - กรณีพ้ืนท่ีขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร อบต.สง 
เรื่องใหโยธาจังหวัดตรวจสอบระยะเวลาไมเกิน 30 วันทาการ - ท้ังนี้ระยะเวลาดาเนินการท้ังหมด ไมเกิน 45 วัน
ทา การ  

หมายเหตุ - กรณีปลูกสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงาน ทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตำบล) และตอมา ประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
เจา พนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 

 
 
 
 
 
 
 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 



-๘๗- 

 

 

 
 

1. ผูขออนุญาตยื่นคำรองขออนุญาตกอสรางอาคาร      สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
ตามแบบคำขอ อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง  
(แบบ ข.๑) พรอมเอกสาร 
2.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบผังเมือง  
และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  
3.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
4.เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา คำขออนุญาตกอสรางอาคาร  
5.ออกใบอนุญาตกอสราง 
 
 

ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

  

 

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จำนวน  2  ฉบับ 
        2.สำเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา จำนวน 2  ฉบับ 
     3.กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง     จำนวน 2  ฉบับ        
     4.หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคำนวณ โครงสราง 
อาคาร  จำนวน  2  ฉบับ 
     5.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  
จำนวน  2  ฉบับ 
     6.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคำนวณโครงสราง   
จำนวน  2  ฉบับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 



-๘๘- 

 

 

 

- คาใบอนุญาตกอสราง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 

- คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร) 

- อาคารไมเกิน 2 ชั้น สูงไมเกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค 

- อาคารไมเกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 

- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท  

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก    โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๘๙- 

 

 

 

 
 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๙๐- 

 
 

 

 

 

 



-๙๑- 

 
 

 

 

 



-๙๒- 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : 0-3858-8692      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 
 

การเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.2  พรอมดวยเอกสารตามท่ีระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจา
พนักงานทองถ่ินท่ีอาคารนั้นตั้งอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคารจากทองท่ีท่ีไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ.  2522 ไปยังทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับใหยื่นคำขอ
อนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินในทองท่ีท่ีอาคารนั้นจะยายไปตั้งผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเก่ียวกับ
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามท่ีระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จำนวนหาชุดพรอม
กับคำขอสำหรับการขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารท่ีเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใชตามมาตรา 32 เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกำหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสาร
ดังกลาว 
 
 

 
 

1.รับเรื่องขออนุญาต                                               สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

2.ตรวจสอบเอกสาร 

3.ตรวจสอบสถานท่ี 

4.ออกใบอนุญาต   

 

 ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

 

งานท่ีให้บริการ                     การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.sibaidsok.go.th/


-๙๓- 

 

  

 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต  จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา  จำนวน 2  ฉบับ 
  3. กรณีผูขอ ไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง      จำนวน 2  ฉบับ        
  4. ห นั งสื อ รั บ รอ งขอ งผู ป ระกอ บ การวิ ช าชี พ วิ ศ วก รรม ค วบ คุ ม ขอ งผู อ อก แบ บ และคำน วณ                 
โครงสราง อาคาร จำนวน  2  ฉบับ 
  5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม  
จำนวน  2  ฉบับ 
  6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคำนวณโครงสราง   
จำนวน  2  ฉบับ 
 

 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย  10  บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก    โทรศัพท: 0 3858-7620 

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๙๔- 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๙๕- 

 

 

 

 



-๙๖- 

 

 

 

 



-๙๗- 

 

 

 



-๙๘- 

 

 

 

 



-๙๙- 

 

 

 

 



-๑๐๐- 

คูมือสำหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: โทรศัพท: 0 3858-7620    (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 

โทรสาร : โทรสาร : 0-3858-8692    ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 
 

ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามท่ีกำหนดไวในใบอนุญาต
เทานั้น ถาผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตอ       
เจาพนักงานทองถ่ินกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอาย ุ

ถาใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ใหแจงความ แลวนำใบรับแจงความนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ถาใบอนุญาตใดๆ ชำรุดในสาระสำคัญ ใหนำใบอนุญาตท่ีชำรุดนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอ
ใบแทนใบอนุญาตนั้น 

 

 

 
 

1.แจงใหพนักงานทองถ่ินทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามท่ี           สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
เจาพนักงานทองถ่ินกำหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารท้ังวิศวกร และสถาปนิก  
ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมท้ังแจงวันเริ่มตน 
และวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกลาว 
2. ชำระคาธรรมเนียมเม่ือดำเนินการตาม 1. และ 2. เรียบรอยแลว  
เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจง เพ่ือเปนหลักฐานการแจง 
ภายในวันท่ีไดรับแจง เม่ือเจาของอาคารไดรับใบแจงแลวสามารถ 
ดำเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารได 
 
 
 
 
 

งานท่ีให้บริการ                     การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



-๑๐๑- 

 

 ระยะเวลาการพิจารณา  1 วัน 

 

  

 

 1. สำเนาบัตรประชาชน    พรอมรับรองสำเนา                       จำนวน  1  ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบาน    พรอมรับรองสำเนา                       จำนวน  1  ฉบับ 
 3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน พรอมรับรองสำเนา(ถายหามยอ หนา-หลัง)                  จำนวน  1  ฉบับ 
 4. ใบอนุญาตฉบับจริง***                            จำนวน  1  ฉบับ 
 5. แบบแปลนท่ีไดรับอนุญาตจากอบต.                         จำนวน  1  ฉบับ 

***กรณีผูยืน่ขอรับรองเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                      จำนวน  1  ฉบับ 

 

 

1. ใบอนุญาตกอสราง                                                                 ฉบับละ  20  บาท 

2. ใบอนุญาตดัดแปลง                                                         ฉบับละ  10  บาท 

3. ใบอนุญาตรื้อถอน                                                           ฉบับละ  10  บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                   ฉบับละ  10 บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620  

หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



-๑๐๒- 

 

 

 

 
 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



-๑๐๓- 

 

 
 

 

 

 



-๑๐๔- 

คูมือสำหรับประชาชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   วันจันทร ถึง วันศุกร 
โทรศัพท: โทรศัพท: 0 3858-7620     (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ
กำหนด) 
โทรสาร : โทรสาร : 0-3858-8692     ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 
 
 
 
1. การใชน้ำผูมีความประสงคท่ีจะขอใชน้ำประปา จะตองยื่นแจงความประสงคใชน้ำเปนลายลักอักษรตามแบบ
ใบคำรองขออนุญาตใชน้ำประปาท่ีองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกกำหนด โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
 - สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน/บัตรประจำตัวขาราชการ  จำนวน 1 ฉบับ 
 - สำเนาทะเบียนบาน      จำนวน 1 ฉบับ 
และชำระคาธรรมเนียม 100 บาท 
2. การตอทอแยกจากทอเมนจนถึงมาตรวัดน้ำ การประปาจะเปนผูดำเนินการให โดยคาใชจายเปนของผูใชน้ำ  
ในบริเวณท่ีตอทอประปาเพ่ิม หลังจากตัวมาตรเขาภายในบาน เจาของบานเปนผูดำเนินการเองและสิทธิท่ีจะ
กระทำการตัด ตอ หรือกระทำการใดๆ ในระบบทอประปาดังกลาวกอนถึงมาตรวัดน้ำเปนอำนาจขององคการ
บริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก เปนผูพิจารณาดำเนินการ 
3. การติดตั้งมาตรวัดน้ำจะตองติดไวในท่ีเปดเผยสามารถตรวจสอบได 24 ชั่วโมงหรือหางจากรั้วไมเกิน 1 เมตร 
4. ในกรณีท่ีเห็นวาลวดตีตรามาตรขาด ผูใชน้ำ(เจาของบาน) จะตองแจงใหองคการบริการสวนตำบลสบิเอ็ดศอก
ทราบทันท่ี หากปลอยท้ิงไวและองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก จับไดหรือตรวจสอบ ถือวาผูใชน้ำมีเจตนา
ขโมยน้ำ การประปาจะงดจายน้ำชั่วคราวจนกวาจะมีการหาขอเท็จจริงจนเรียบรอย 
5. การกระทำใดๆ ก็ดี ท่ีทำใหทรัพยสินของการประปาเสียหาย จะโดยเจตนาหรือไมก็ตามผูกระทำการนั้นๆ 
จะตองชดใชคาเสียหายใหกับการประปาตามจำนวนเงินท้ังหมด 
 

 

 

 

 

 

 

งานท่ีให้บริการ                    การอนุญาตใช้น้ำประปา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก 

 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ                                                 ระยะเวลาเป�ดให้บริการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ 



-๑๐๕- 

6. หากผูใดมีเจตนา ใชน้ำโดยไมผานมาตรวัดน้ำ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรวัดน้ำ ใหถือวามีเจตนาลักทรัพย
ของทางราชการ ผูนั้นจะตองถูกดำเนินคดีในทางแพงและทางอาญาทันที จะตองชดใชคาใชจายในการดำเนินคดี
เต็มจำนวน รวมท้ังถูกยกเลิกการใชน้ำทันท่ี 
 ๗. ในกรณีท่ีทอน้ำรั่ว การประปาจะเปนผูรับผิดชอบในการซอมแซมเองท้ังหมด แตเจาของท่ีดินบริเวณท่ีรั่ว
จะตองแจงใหองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอกทราบ หากนิ่งเฉยการประปาจะถือวาเจตนาลักทรัพย ผูไดทำ
ทอประปาแตกใหผูนั้นแจงทันที และตองเสียคาใชจายในการซอมแซมท้ังหมด หากไมดำเนินการตามความ
เสียหายจะตองเสียคาปรับไมเกิน 1,000.- บาท 
8. หากผูใชน้ำขอยกเลิกการใชน้ำ หรือโอนใหผูอ่ืนจะตองแจงตองานประปาองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก
เสียกอนจึงจะสิ้นสุดเปนผูใชนาตั้งแตวันแจง มิฉะนั้นจะถือวาเปนผูใชน้ำอยูและจะตองเสียคาน้ำตาม ท่ีประปา
เรียกเก็บ 
9. ผูทีถูกยกเลิกการใชน้ำไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หากมีความประสงคจะใชน้ำอีก จะตองเสียคาธรรมเนียมและ
คาใชจาย เปนเงิน 100 บาท 
10. การประปาองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอกยินยอมใหผูใชน้ำ คางชำระไดไมเกิน 30 วัน แตท้ังนี้ไมเกิน 
3 เดือน หากครบกำหนดไมเกิน 3 เดือน จะถูกยกเลิกการใชน้ำโดยใหเจาหนาท่ีประปา แจงผูคางชำระเปน    
ลายลักษณอักษร ใหดำเนินการชำระคาน้ำภายในกำหนด ท้ังนี้ไมเกิน 3 เดือน 
11. การประปาองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก จะเรียกเก็บคาน้ำ ตามจำนวนตัวเลขท่ีแสดงในมาตรวัดน้ำ 
ในราคาลูกบาศกเมตรละ 6 บาท ในกรณีท่ีใชน้ำไมเกิน 50 ลูกบาศกเมตร หากใชน้ำเกิน 51 ลูกบาศกเมตร     
จะเรียกเก็บในอัตรากาวหนา คือ ใชน้ำเกิน 100 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 500 ลูกบาศกเมตร จะเรียกเก็บใน
อัตราลูกบาศกเมตรละ 5 บาท และในกรณีใชน้ำเกิน 500 ลูกบาศกเมตร จะเรียกเก็บในอัตราลูกบาศกเมตร    
ละ 7 บาท และตองชำระคาบำรุงมิเตอรในอัตรา 5 บาท/เดือน 
12. สำหรับผูใชน้ำนอกเขตองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก จะเรียกเก็บคาน้ำ ตามจำนวนตัวเลขท่ีแสดงใน
มาตรวัดน้ำ ในราคาลูกบาศกเมตรละ 7 บาท ในกรณีท่ีใชน้ำไมเกิน 100 ลูกบาศกเมตรหากใชน้ำเกิน 100 
ลูกบาศกเมตรจะเก็บในอัตรากาวหนา คือ ใชน้ำเกิน 100 ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน 500 ลูกบาศกเมตรจะเรียก
เก็บในอัตราลูกบาศกเมตรละ 9 บาท และในกรณีใชน้ำเกิน 500 ลูกบาศกเมตรจะเรียกเปนในอัตราลูกบาศก
เมตรละ 11 และตองชำระคาบำรุงมิเตอรในอัตรา 10 บาท/เดือน  
                                      

 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวขาราชการ ของเจาบาน                       จำนวน   1   
ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบาน                                                                                    จำนวน   1   ฉบับ 
  
 
 
คาธรรมเนียม          จำนวน     100  บาท 
 
 

 

 

 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 



-๑๐๖- 

 
 
 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอรองเรียนไดท่ี 
สวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก   โทรศัพท: 0 3858-7620  
หรือ เว็บไซต : www.sibaidsok.go.th 
 
หมายเหตุ  :   
 
            เม่ือเลิกใชน้ำชั่วคราวแลว  หามโอนยายใหบุคคลอ่ืนหรือนำไปติดตั้ง  ณ  สถานท่ีเม่ือไมใชแลวใหแจง
เลิก 
 
 
 

แบบใบคำรองขออนุญาตใชน้ำประปา 
องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                                                    วันท่ี..............เดือน..............................พ.ศ................ 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................อายุ.................บานเลขท่ี.................... 
หมูท่ี................  ตำบล....................................  อำเภอ.....................................  จังหวัด...................................... 
มีความประสงคขออนุญาตใชน้ำประปา  (  ) ใหม    (  ) เกา  ณ หมูท่ี...................ถนน/ซอย............................ 
ตำบล....................................อำเภอ..................................จังหวัด....................................จากองคการบริหารสวน
ตำบลสิบเอ็ดศอก  โดยยินยอมปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

๑. สมาชิกผูใชน้ำ ไดแก บุคคลท่ีองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกยินยอมใหใชตามเง่ือนไข 
ขอบัญญัติจัดสรางประปาแหงนี้ 

๒. การใชน้ำผูมีความประสงคท่ีจะขอใชน้ำประปา จะตองยื่นแจงความประสงคใชน้ำเปนลายลักอักษร 
ตามแบบใบคำรองขออนุญาตใชน้ำประปาท่ีองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกกำหนด โดยแนบเอกสาร ดังนี้ 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวขาราชการ  จำนวน ๑ ฉบับ 
 - สำเนาทะเบียนบาน      จำนวน ๑ ฉบับ 
และชำระคาธรรมเนียม ๑๐๐ บาท 

๓. การตอทอแยกจากทอเมนจนถึงมาตรวัดน้ำ การประปาจะเปนผูดำเนินการให โดยคาใชจายเปนของผูใช
น้ำในบริเวณท่ีตอทอประปาเพ่ิม หลังจากตัวมาตรเขาภายในบาน เจาของบานเปนผูดำเนินการเอง และสิทธิท่ีจะ
กระทำการตัด ตอ หรือกระทำการใดๆ ในระบบทอประปาดังกลาวกอนถึงมาตรวัดน้ำเปนอำนาจขององคการ
บริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก เปนผูพิจารณาดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



-๑๐๗- 

     ๔. การติดตังมาตรวัดน้ำจะตองติดไวในท่ีเปดเผยสามารถตรวจสอบได ๒๔ ชั่วโมงหรือหางจากรั้วไมเกิน     
๑ เมตร 
     ๕. ในกรณีท่ีเห็นวาลวดตีตรามาตรขาด ผูใชน้ำ(เจาของบาน) จะตองแจงใหองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ด
ศอกทราบทันท่ี หากปลอยท้ิงไวและองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก จับไดหรือตรวจสอบ ถือวาผูใชน้ำ     
มีเจตนาขโมยน้ำ การประปาจะงดจายน้ำชั่วคราวจนกวาจะมีการหาขอเท็จจริงจนเรียบรอย 
    ๖. การกระทำไดๆ ก็ดี ท่ีทำใหทรัพยสินของการประปาเสียหาย จะโดนเจตนาหรือไมหรือไมก็ตามผูกระทำ
นั้นๆ จะตองชดใชคาเสียหายใหกับการประปาตามจำนวนเงินท้ังหมด 
     ๗. หากผูใดมีเจตนา ใชน้ำโดยไมผานมาตรวัดน้ำ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรวัดน้ำ ใหถือวามีเจตนาลัก
ทรัพยของทางราชการ ผูนั้นจะตองถูกดำเนินคดีในทางแพงและทางอาญาทันที จะตองชดใชคาใชจายในการ
ดำเนินคดีเต็มจำนวน รวมท้ังถูกยกเลิกการใชน้ำทันท่ี 
     ๘. ในกรณีในทอน้ำรั่ว การประปาจะเปนผูรับผิดชอบในการซอมแซมเองท้ังหมด แตเจาของท่ีดินบริเวณท่ีรั่ว
จะตองแจงใหองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอกทราบ หากนิ่งเฉยการประปาจะถือวาเจตนาลักทรัพย ผูไดทำ
ทอประปาแตกใหผูนั้นแจงทันที และตองเสียคาใชจายในการซอมแซมท้ังหมดหากไมดำเนินการตามความ
เสียหายจะตองเสียคาปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
     ๙. หากผูใชน้ำขอยกเลิกการใชน้ำ หรือโอนใหผูอ่ืนจะตองแจงตองานประปา องคการบริการสวนตำบล     
สิบเอ็ดศอกเสียกอนจึงจะสิ้นสุดเปนผูใชนาตั้งแตวันแจง มิฉะนั้นจะถือวาเปนผูใชน้ำอยูและจะตองเสียคาน้ำตามท่ี
ประปาเรียกเก็บ 
      ๑๐. ผูทีถูกยกเลิกการใชน้ำไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หากมีความประสงคจะใชน้ำอีก จะตองเสียคาธรรมเนียม
และคาใชจาย เปนเงิน ๑๐๐ บาท 
     ๑๑. การประปาองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอกยินยอมใหผูใชน้ำ คางชำระไดไมเกิน ๓๐ วัน แตท้ังนี้ไม
เกิน ๓ เดือน หากครบกำหนดไมเกิน ๓ เดือนจะถูกยกเลิกการใชน้ำโดยใหเจาหนาท่ีประปา แจงผูคางชำระเปน
ลายลกัษณอักษร ใหดำเนินการชำระคาน้ำภายในกำหนด ท้ังนี้ไมเกิน ๓ เดือน 
     ๑๒. การประปาองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก จะเรียกเก็บคาน้ำ ตามจำนวนตัวเลขท่ีแสดงในมาตร
วัดน้ำ ในราลูกบาศกเมตรละ ๖ บาท ในกรณีท่ีใชน้ำไมเกิน ๕๐ ลูกบาศกเมตร หากใชน้ำเกิน ๕๑ ลูกบาศกเมตร 
จะเรียกเก็บในอัตรากาวหนา คือ ใชน้ำเกิน ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จะเรียกเก็บใน
อัตราลูกบาศกเมตรละ ๕ บาท และในกรณีใชน้ำเกิน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร จะเรียกเก็บในอัตราลูกบาศกเมตรละ 
๗ บาท และตองชำระคาบำรุงมิเตอรในอัตรา ๕ บาท/เดือน 
     ๑๓. สำหรับผูใชน้ำนอกเขตองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก จะเรียกเก็บคาน้ำ ตามจำนวนตัวเลขท่ี
แสดงในมาตรวัดน้ำ ในราคาลูกบาศกเมตรละ ๗ บาท ในกรณีท่ีใชน้ำไมเกิน ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร หากใชน้ำเกิน 
๑๐๐ ลูกบาศกเมตรจะเก็บในอัตรากาวหนา คือ ใชน้ำเกิน ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร
จะเรียกเก็บในอัตราลูกบาศกเมตรละ ๙ บาท และในกรณีใชน้ำเกิน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตรจะเรียกเปนในอัตรา
ลูกบาศกเมตรละ ๑๑ และตองชำระคาบำรุงมิเตอรในอัตรา ๑๐ บาท/เดือน  
 
                                (ลงชื่อ)                               ผูยืน่คำรอง 
                    (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๘- 

 

ผูตรวจสอบ........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                   (ลงชื่อ)........................................................... 
                              (                                        ) 
                                  ผูอำนวยการกองชาง 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก...................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
                      (ลงชื่อ)........................................................... 

      (                                       ) 
          ปลัด องคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

 
คำสั่ง นายกองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
   (  ) อนุญาต             
   (  ) ไมอนุญาต เพราะ...................................................................            
 
                      (ลงชื่อ)........................................................... 

      (                                       ) 
         นายกองคการบริการสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐๙- 

การขออนุญาตติดตั้งประปา 

เอกสารประกอบการขอติดตั้งน้ำประปา 

1. กรณีบุคคลท่ัวไป 

1.1. สำเนาทะเบียนบานและสำเนาบัตรประชาชนของเจาบาน จำนวน 1 ชุด 

1.2. สำเนาทะเบียนบานท่ีจะขอติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

1.3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือหนังสือเชา จำนวน 1 ชุด  

1.4. แผนท่ีโดยสังเขป จำนวน 1 ชุด 

1.5. แบบคำรองฯ จำนวน 1 ชุด 

2. นิติบุคคล 

2.1. สำเนาหนังสือรับรองและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน บริษัท หางราน จำนวน 1 ชุด 

2.2. สำเนาทะเบียนบานและสำเนาบัตรประชาชนของผูมีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท หางราน จำนวน 1 ชุด 

2.3. สำเนาทะเบียนบานท่ีจะขอติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  

2.4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เชน โฉนดท่ีดิน หนังสือสัญญาซ้ือขาย หรือ หนังสือเชา จำนวน 1 ชุด 

2.5. แบบคำรองฯ จำนวน 1 ชุด 

กรณีมอบอำนาจ เพ่ิมเอกสาร ดังนี้ 

1. สำเนาทะเบียนบานและสำเนาบัตรประชาชนของผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด 

2. หนังสือมอบอำนาจปดอากรแสตมป 10 บาท จำนวน 1 ชุด 

การขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุด 

โดยยื่นคำรองขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปา ณ กองชาง องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 

การชำระเงินคาน้ำประปา 

ผูใชบริการสามารถมาชำระเงินคาน้ำประปาไดท่ี ฝายจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนตำบล          

สิบเอ็ดศอกตั้งแตวันจันทร – ศุกร เวลา 08.30น-16.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


