
1คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห กคูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

คำนำ 
 

  การติดตอราชการเปนเร่ืองที่จำเปนและไมสามารถหลีกเล่ียงได 

สำหรับประชาชน เทศบาลตำบลบานสิงหซึ่งถือเปนหนวยงานระดับทองถิ่นที่มี

ความใกลชิดกับประชาชน ซึ่งจะตองจัดใหมีบริการแกประชาชนในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ แตในทางปฏิบัติจริงมักพบวาประชาชนบางสวนยังไมมีความเขาใจ

แนวทาง และรายละเอียดในการติดตอขอรับบริการ ดวยเหตุน้ีจึงมีความจำเปน 

ที่จะตองจัดทำหนังสือ “คูมือประชาชน” ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการติดตอขอรับบริการตางๆ ใหแกประชาชนประกอบ

กับมีการตราพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งเปนเสมือนกฎหมายกลาง ที่จะกำหนด 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต การจัดใหมีชองทางในการรับ 

คำขอ ณ จุดเดียว และใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตกับประชาชน 

  เทศบาลตำบลบานสิงห หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือประชาชน เลมน้ีจะ

ชวยใหประชาชนผูมาขอรับบริการ ไดมีความรูความเขาใจและทราบถึงขั้นตอน 

ตลอดจนเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของในการติดตอขอรับบริการ ซึ่งยอมสงผล
ใหการรับบริการของเทศบาลตำบลบานสิงหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ เกิดความประทับใจและเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
เจาหนาที่ผูใหบริการกับประชาชนผูมาขอรับบริการตอไป 

 

เทศบาลตำบลบานสิงห  



2 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห



3คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห คคูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

สารบัญ 
 

คำนำ 
หนวยงานและความรับผิดชอบ 1 
 - สำนักปลัดเทศบาล 1 
 - กองชาง 1 
 - กองคลัง 2 
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2 
 - กองการศึกษา 2 
สำนักปลัด  3 
 - ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลบานสิงห 3 
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 - การขออนุญาตกอสราง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 42 
กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน 50 
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การขอใบแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 56 
แจงยกเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 57 
กองการศึกษา 58 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 60 
 - กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 60 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 63 
ติดตอสวนราชการและหมายเลขภายใน 68 



4 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที่ 1  วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย 28 

แผนภูมิที่ 2  โครงสรางสายการบังคับบัญชาของกองบัญชาการปองกัน  

    และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกองอำนวยการปองกัน 

    และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 29 

แผนภูมิที่ 3  โครงสรางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 30 

แผนภูมิที่ 4  การสื่อสารกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 31 

    เทศบาลตำบลบานสิงห 

ง คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห



5คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 1คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

หนวยงานและความรับผิดชอบ 

  สำนักปลัดเทศบาล 

  สำนักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานที่มีประชาชนมาติดตอขอรับ

บริการอยูเสมอ เนื่องจากมีหนาที่ใหบริการประชาชนในเร่ืองของงานทะเบียน

ราษฎร ไมวาจะเปนการแจงเกิด การแจงตาย การยายเขา การยายออก ฯลฯ 

รวมถึงการรับเร่ืองราวรองทุกขจากประชาชนโดยสำนักปลัดเทศบาลตำบล 

บานสิงห มีเจาหนาที่ทะเบียนและบัตรคอยใหบริการประชาชนตำบลบานสิงห 

ณ ที่วาการอำเภอโพธาราม 

  ในสวนงานอื่นท่ีมีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันในดานการบริการ

และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนก็คือ งานปองกันและบรรเทา-

สาธารณภัย งานบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่น งานนิติกรรมสัญญา รวมทั้ง 

สายงานธุรการ งานการเจาหนาท่ี และงานวิเคราะหนโยบายและแผนงานพัฒนา

ชุมชนก็อยูในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลดวย  

  กองชาง  

  กองชาง เคร่ืองจกัรสำคัญในการดำเนินงานโครงการพัฒนาดานพืน้ฐาน 

สาธารณูปโภคตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่ถูกกำหนดไวอยาง

ลุลวงซึ่งหนาท่ีความรับผิดชอบเหลาน้ี ถือเปนภาระที่สำคัญของกองชาง ซึ่งมี 
หนาที่รับผิดชอบในการดูแลพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคตางๆ 
ใหแกชาวตำบลบานสงิห เชน การกอสรางปรบัปรงุ ซอมแซม ถนน ไฟฟา วางทอ 
ระบายน้ำ การบริการออกแบบและควบคุมสิ่งกอสราง เปนตน  



6 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห2 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

กองคลัง  

  กองคลังมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และจัดหารายไดที่

เกิดจากภาษีของประชาชนเพ่ือนำมาจัดสรร และจัดประโยชนในทรัพยสิน 

เพ่ือกระจายเปนงบประมาณไปสูโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหสามารถ

บริหารจัดการดานตางๆ ไดอยางถูกตองโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

อันนำไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ทำหนาท่ีเปรียบเสมือนพ่ีเล้ียงหรือ

พยาบาลท่ีคอยดแูลในดานสขุภาพ อนามยั ความเปนอยูขัน้พ้ืนฐานของชาวตำบล 

บานสิงห เขารวมดำเนินการจัดการหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น เพื่อสราง

หลักประกันสุขภาพใหแกชาวตำบลบานสิงหโดยนอกจากน้ี งานดานส่ิงแวดลอม 

ก็เปนสิ่งที่เราใหความสำคัญไมแพกัน  

กองการศึกษา  

  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปรียบเสมือนการสรางฐานรองรับส่ิงตางๆ ที่
ถูกตอเติมไปอยางไมสิ้นสุด จึงกลาวไดวา การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญ
และเปนกาวแรกของการศึกษา อนันำมาซ่ึงกาวตอไปในอนาคต กองการศกึษา 

จึงใหความสำคัญกับการศึกษามาก โดยพยายามเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหดีมากขึ้น เพราะ

การศึกษาถือเปนสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเยาวชนท่ีจะเติบโตเปนอนาคตที่ดี 
ของประเทศ  



7คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 3คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตำบลบานสิงห  

  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมาย 

ที่มีขึ้นเพื่อรองรับ “สิทธิไดรู” ของประชาชน หรือสิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสาร

ตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐ และกำหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐ

และเจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุมครองสิทธิ

ของประชาชนไปพรอมกัน 

  เทศบาลตำบลบานสิงห ไดตระหนักถึงความสำคัญในการเปดเผย 

ขอมูลขาวสารของทางราชการจึงไดจดัต้ัง “ศนูยขอมลูขาวสาร เทศบาลตำบล 

บานสิงห” ขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการที่กฎหมายกำหนด 

สิทธิของประชาชน 

  1.  สิทธิในการเขาตรวจดูขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

  2.  สิทธิในการขอขอมูลขาวสาร 
  3.  สิทธิในการคัดคานการเปดเผยขอมูลที่มีสวนไดสวนเสีย 

  4.  สิทธิในการรองเรียนหนวยงานของรัฐ  

  5.  สิทธิอุทธรณคำสั่งกรณีไมเปดเผยขอมูลขาวสาร 
  6.  สิทธิไดรับความคุมครองขอมูลขาวสารบุคคล 

ขอมูลขาวสารท่ีเทศบาลตำบลบานสิงหจดัไวใหประชาชนตรวจดูได 

ตาม มาตรา 9 

  1. ผลการพจิารณาคำวินจิฉัยหรอืคำสัง่ท่ีมผีลโดยตรงตอเอกชน รวมทัง้ 

ความเห็นแยงและคำสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

สำนักปลัดเทศบาล 



8 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห4 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  2.  นโยบาย การตีความแนวทางการดำเนินงานของหนวยงาน 

  3.  แผนงาน โครงการ และเอกสารงบประมาณรายจายประจำป 

  4. คูมือหรือคำส่ังเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมี

ผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน  

  5.  เอกสารสิ่งพิมพที่มีการอางถึงในราชกิจจานุเบกษา  

  6.  สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือ

สัญญารวมทุนกบัเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 

  7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย 

หรือโดยคณะรัฐมนตรี 

  8. ขอมูลขาวสารอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง

ราชการกำหนด ไดแก การประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการ

พิจารณาจัดซื้อจัดจาง  

ขอมูลขาวสารที่ไมสามารถเปดเผยได  

  1. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ  

  2.  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย  

  3.  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความเห็นภายใน 
  4. ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคล 
  5.  ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

  6. ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคดีกฎหมาย หรือบุคคลเจาของขอมูล 

มิใหเปดเผย  



9คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 5คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ขั้นตอนการใชบริการขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลบานสิงห 



10 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห6 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได 



11คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 7คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
ศูนยดำรงธรรมเทศบาลตำบลบานสิงห 



12 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห8 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ 

  1.  สัญชาติไทย  

  2.  มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน  

  3.  มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  4.  มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน  

  5.  ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 

  ลงทะเบียนและย่ืนคำขอดวยตนเองภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

โดยมีหลักฐานดังนี้ 

  1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  2.  สำเนาทะเบียนบาน  

  3. สำเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร สำหรบักรณทีีผู่ขอรับเงนิเบีย้ยงัชพี 

ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินผานธนาคาร 

วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

  จายเงนิเบีย้ยังชีพผูสงูอายุเปนเงนิสด หรอืโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ในนามผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจ จายในอัตรา

ตามเกณฑอายุดังนี้ 

  1)  อายุ 60-69 ป ไดรับคนละ 600 บาทตอเดือน  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 



13คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 9คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  2)  อายุ 70-79 ป ไดรับคนละ 700 บาทตอเดือน  

  3)  อายุ 80-89 ป ไดรับคนละ 800 บาทตอเดือน 

  4)  อายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับคนละ 1,000 บาทตอเดือน 

   จะจายเปนรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  

การสิ้นสุดการไดรับเบี้ยยังชีพ 

  1.  ตาย 

  2.  ขาดคุณสมบัติ 

  3.  แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

  กรณีผูสงูอายุยายภูมลิำเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหไป 

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงใหมกอนสิ้นปงบประมาณ  

 



14 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห10 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ  

  1. สัญชาติไทย  

  2.  มีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานสิงห  

  3.  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ  

  4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ  

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 

  ลงทะเบียนและยื่นคำขอดวยตนเอง หรือกรณีที่คนพิการเปนผูเยาว 

คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม 

ยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทน ภายในเดือนพฤศจิกายนของ

ทุกป โดยมีหลักฐานดังนี้ 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ  
  2.  สำเนาทะเบียนบาน  
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย

ความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร 

วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ 

(ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท/เดือน) 

  1.  รับเงินสดดวยตนเอง  
  2.  รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

เบี้ยความพิการ 



15คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 11คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  3.  โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ 

  4.  โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจ

จากผูมีสิทธิจะจายเงินเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

การสิ้นสุดการไดรับเบี้ยยังชีพ 

  1.  ตาย 

  2.  ขาดคุณสมบัติ 

  3.  แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ย ความพิการ  

  กรณีคนพิการยายภูมิลำเนาไปนอกเขตเทศบาลตำบลบานสิงห ใหไป

ลงทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิาร ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหม 

กอนสิ้นปงบประมาณ  



16 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห12 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห  

  1.  เปนผูปวยที่แพทยไดรับรอง และทำการวินิจฉัยแลว  

  2.  มีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานสิงห  

  3.  มรีายไดไมเพยีงพอแกการยังชีพ หรอืถกูทอดท้ิงไมสามารถประกอบ 

อาชีพเลี้ยงดูตนเองได 

  ** โดยจายเปนการโอนเขาบัญชี เดือนละ 500 บาททุกเดือน ** 

ขั้นตอนหลักเกณฑ การพิจารณา  

  1.  ยืน่คำขอรบัการสงเคราะหโดยนำหนงัสอืรับรองจากแพทยมายืน่ดวย 

  2. ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถเดินทางมายื่นคำขอดวยตนเองได จะ

มอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการแทนได  

  3. ตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมี

คุณสมบัติเหมาะสมหรือไม 

หลักฐานการยื่นขอรับเงินสงเคราะห  

  1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

  2.  สำเนาทะเบียนบาน  

  3.  ใบรับรองแพทยที่แพทยไดรับรองวาเปนผูปวยโรคเอดส  
  4.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ฝายสวัสดิการสังคม อาคาร 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบานสิงห โทร. โทรสาร 032-744211 

 

ผูปวยโรคเอดส 



17คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 13คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

1. การแจงตาย  
 1.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  - ทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถามี) 

  -  ใบรบัแจงการตาย (ท.ร.4) หรอื หนงัสอืรบัรองการตายจากโรงพยาบาล 

(ถามี) 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนของผูแจง  

 1.2 ขั้นตอนการติดตอ 

เรียกตรวจเอกสารเพื่อคัดรับรองรายการบุคคลฯ  

 

ลงรายงานในใบมรณบัตร  

 

จำหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียน โดยประทับคำวา “ตาย” สีแดง  

ไวหนารายการคนตาย  
 

มอบใบมรณบัตรและหลักฐานคืนแกผูแจง  
 

ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



18 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห14 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

2. การแจงการยายที่อยู (ยายออกปกติ) 
 2.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  - ทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจาบาน  

  -  หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (กรณีผูแจงยายไมใชเจาบาน) 

  - บัตรประจำตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน 

   (กรณีมอบหมาย) 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงผูยายที่อยูกรณีแจงยายที่อยูของ

ตนเอง  

 2.2 ขั้นตอนการติดตอ  

ยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่มีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

(ถึงแมวาเจาบานไมสามารถไปแจงยายออกใหไดผูที่อยูสามารถ 

ขอทำหนาที่เจาบานเพื่อยายชื่อตนเองออกได) 

 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะยายออกลงรายการใน

ใบแจงการยายที่อยู และจำหนายรายการบุคคลที่จะยายออกในทะเบียนบาน
และสำเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน)  

โดยจะประทับคำวา “ยาย” สีน้ำเงินไวหนารายการฯ และระบุวายายไปที่ใด 

 

นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจงคืนผูแจง พรอมทั้งใบแจงยายที่อยูตอนที่ 1 

และ 2 เพ่ือนำไปแจงยายเขาตอไป  

ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



19คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 15คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

3. การแจงการยายที่อยู (ยายเขาปกติ) 
 3.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  ทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจาบาน  

  -  หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (กรณีผูแจงยายไมใชเจาบาน) 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน 

   (กรณีมอบหมาย) 

  - ใบแจงการยายที่อยู (ท.ร.6) ตอนท่ี 1 และ 2 ซึ่งเจาบานลงนาม

ยินยอมใหยายเขาแลว  

 3.2  ขั้นตอนการติดตอ 

ยื่นเอกสาร และหลักฐานตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่จะยายเขา  

 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจงการยายที่อยู 

และเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน และสำเนาทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) 
โดยตรวจสอบรายการใหถูกตองตรงกัน 

แลวมอบสำเนาทะเบียนบานและหลักฐานคืนใหผูแจง  

 
ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



20 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห16 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

4. การแจงการยายที่อยู (รับแจงยายปลายทางอัตโนมัติ) 

 4.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  ทะเบียนบาน (ฉบับเจาบาน) ของบานที่จะยายเขา  

  -  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผูแจงยาย  

  -  เจาบานที่จะยายเขาอยูใหม  

  -  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจาบานที่จะเขาอยูใหม 

  -  หนังสือยินยอมใหแจงยายเขาของเจาบานที่จะเขาอยูใหม  

   (กรณีเจาบานไมสามารถไปดำเนินการแจงยายได) 

 4.2  ขั้นตอนการติดตอ 

ยื่นเอกสารและหลักฐานตอนายทะเบียนทองที่ที่จะยายเขา  

 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจงการยายที่อยู  

โดยใหผูแจงลงลายมือชื่อในชองผูแจงยายออก และชองผูแจงยายเขา 

เจาบานลงลายมือชื่อในชองเจาบานยินยอมใหยายเขา  
 

พิมพทะเบียนบานเพิ่มคนยายเขา แลวคืนทะเบียนบานฉบับเจาบานและบัตรฯ 
แกผูแจง เสียคาธรรมเนียม 20 บาท 

 

ใชระยะเวลาในการบริการทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



21คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 17คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

5. การขอเลขหมายประจำบาน  

 5.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  บัตรประจำตัวประชาชน  

  -  ใบคำรองขอเลขรหัสประจำบาน (ท.ร.900) 

  -  ใบอนญุาตกอสรางอาคาร (แบบ อ.1) หรอืหนงัสอืรบัรองส่ิงปลูกสราง  

 5.2  ขั้นตอนการติดตอ 

ยื่นคำขอ 

 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองบุคคลฯ  

 

กำหนดบานเลขที่ 

 

มอบทะเบียนบาน  

 
ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



22 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห18 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

6. การตรวจและรับรองรายการทะเบียนราษฎร 

 6.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  บัตรประจำตัวประชาชน 

 6.2  ขั้นตอนการติดตอ 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองบุคคลฯ 

  

ยื่นคำรอง  

 

คัดรับรองรายการ 

 

มอบหลักฐานเอกสารคืนแกผูแจง  

 
ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



23คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 19คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

7.  การแกไขรายการบุคคล 

 7.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  บัตรประจำตัวประชาชน 

  -  ใบเปลี่ยนชื่อตัว แบบ ช.3, เปลี่ยนชื่อสกุล แบบ ช.5 

  -  ทะเบียนบาน  

 7.2  ขั้นตอนการติดตอ 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองรายการบุคคลฯ  

 

ยื่นคำรอง  

 

แกไขรายการบุคคล 

 

มอบเอกสารหลักฐานคืนแกผูแจง  
 

ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



24 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห20 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

8. การแกไขรายการบาน  

 8.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  บัตรประจำตัวประชาชน 

  -  หนังสือเปลี่ยนแปลงสถานภาพเจาบาน  

  -  ทะเบียนบาน  

 8.2  ขั้นตอนการติดตอ 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองรายการบุคคลฯ  

 

ยื่นคำรอง 

 

แกไขรายการบาน 

 

มอบเอกสารหลักฐานคืนแกผูแจง  
 

ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



25คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 21คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

9. การพิมพทะเบียนบานใหมกรณีชำรุด หรือสูญหาย 

 9.1 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  -  บัตรประจำตัวประชาชน 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนผูรับมอบ และหนังสือมอบอำนาจ 

   (กรณีเจาบานไมสามารถเดินทางมาเองได) 

  -  ทะเบียนบาน  

 9.2  ขั้นตอนการติดตอ 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองรายการบุคคลฯ  

 

ยื่นคำรอง 

 

สั่งพิมพทะเบียนบาน 

 

มอบเอกสารหลักฐานคืนแกผูแจง 

ใชระยะเวลาในการบริการ ทั้งสิ้น ไมเกิน 5 นาที 



26 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห22 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

เทศบาลตำบลบานสิงห อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
มาตราสวน 1 : 50000 



27คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 23คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

เทศบาลตำบลบานสิงห  

ขั้นตอนการเขียนคำรองทั่วไป 

  1.  ขอใบคำรองทั่วไปจากเจาหนาที่เทศบาลตำบลบานสิงห  

  2.  เขยีนรายละเอยีดใหครบพรอมหมายเลขโทรศพัทในใบคำรองท่ัวไป 

  3.  เจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง  

  4.  นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล มีอำนาจอนุมัติ 

  5.  งานปองกันฯ ดำเนินการ 

  6.  รายงานผลใหนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล ทราบ 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



28 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห24 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

เทศบาลตำบลบานสิงห  

ขั้นตอนการระงับเหตุเพลิงไหม (หญา วัชพืชไร สวน) 

 1. ไดรับการแจงเหตุ (วิทยุ โทรศัพท บุคคล) 

 2.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบพื้นที่ ขอเท็จจริง  

 3.  รายงานหัวหนางานปองกันฯ ทราบ 

 4.  แจงตำรวจในพื้นที่ทราบ 

 5.  เหตุเกิดในพื้นท่ีรถยนตบรรทุกน้ำออกปฏิบัติการพรอมรายงานผลทาง

วิทยุใหศูนยฯ ทราบ 

 6.  รถยนตกูชีพออกปฏิบัติการพรอมรถยนตบรรทุกน้ำ 

 7.  หวัหนางานปองกนัฯ รายงานเหตใุหนายกเทศมนตร,ี ปลดัเทศบาล ทราบ 

 8.  ถาเปนเหตใุหญใหศนูยฯ เรยีกขอความชวยเหลือจากหนวยงานขางเคยีง  

 9. หวัหนางานปองกนัฯ รายงานเหตใุหนายกเทศมนตร,ี ปลดัเทศบาล ทราบ 

 10.  เหตเุกิดนอกพืน้ทีต่องรอผลการอนมุตัจิากนายกเทศมนตรี, ปลดัเทศบาล 

 11.  รถยนตบรรทุกน้ำออกปฏิบัติการพรอมเจาหนาที่ไมนอยกวา 3 นาย 
 12.  หวัหนางานปองกนัฯ รายงานเหตใุหนายกเทศมนตร,ี ปลดัเทศบาล ทราบ 

 13. เมือ่จบเหตหุวัหนางานปองกนัฯ รายงานเหตุใหนายกเทศมนตรี, ปลดั- 

เทศบาล ทราบ 
 14. บันทึกขอความรายงานผลการปฏิบัติงานใหนายกเทศมนตรี, ปลัด-
เทศบาล ทราบ 

 15.  หนังสือขอบคุณหนวยงานที่เขามาชวยเหลือในเหตุการณครั้งนี้ 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



29คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 25คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลบานสิงห  

ข้ันตอนการระงับเหตุเพลิงไหม (บานท่ีอยูอาศัย โรงเล้ียงสัตว โรงเรือน

เก็บพืชผลการเกษตร) 

 1. ไดรับการแจงเหตุ (วิทยุ โทรศัพท บุคคล) 

 2.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบพื้นที่ ขอเท็จจริง  

 3.  รายงานหัวหนางานปองกันฯ ทราบ 

 4.  แจงตำรวจในพื้นที่ทราบ 

 5.  เหตุเกิดในพ้ืนท่ีรถยนตบรรทุกน้ำออกปฏิบัติการพรอมรายงานผล

ทางวิทยุใหศูนยทราบ 

 6.  รถยนตกูชีพออกปฏิบัติการพรอมรถยนตบรรทุกน้ำ 

 7. หวัหนางานปองกนัฯ รายงานเหตใุหนายกเทศมนตร,ี ปลดัเทศบาล ทราบ 

 8.  ถาเปนเหตใุหญใหศนูยฯ เรยีกขอความชวยเหลือจากหนวยงานขางเคยีง  
 9.  หวัหนางานปองกนัฯ รายงานเหตุใหนายกเทศมนตรี, ปลดัเทศบาล ทราบ 

 10. ทำการจดขอมูลรวมตำรวจ  



30 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห26 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตำบลบานสิงห  

ขั้นตอนการรายงานเหตุเพลิงไหม (บานท่ีอยูอาศัย โรงเล้ียงสัตว 

โรงเรือนเก็บพืชผลการเกษตร) 

 1.  รายงานเหตุดวนสาธารณภัยใหนายอำเภอทราบ  

 2.  บันทึกขอความชี้แจงความเสียหายพรอมรูปภาพใหนายกเทศมนตรี, 

ปลัดเทศบาล ทราบ 

 3.  รายงานความเสียหายพรอมรูปภาพใหนายอำเภอทราบ 

 4.  บันทึกขอความช้ีแจงความเสียหายพรอมรูปภาพใหกองชางประมาณ

ราคาความเสียหาย  

 5.  ทำแบบตรวจสอบขอเท็จจริงผูเสียหาย  

  -  กรณีมีการเบิกจายเงินตามระเบียบฯ 

 6.  เชิญประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

 7.  ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุโดยใชมตกิารใหความชวยเหลือผูประสบภยั  
 8.  สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

 9.  ดำเนินการเบิกจายตามระเบียบฯ เทาที่มีความเสียหายจริง  

 10.  บันทึกภาพถายการจายเงินคาความเสียหายใหกับผูประสบภัย  



31คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 27คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ปลอดภัย 



32 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห28 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

แผนภูมิที่ 1 : วัฏจักรการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย (Disaster M

anagem
ent Cycle) 

ที่มา : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2557, คณ

ะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ 



33คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 29คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

แผนภูมิที่ 2 : โครงสรางสายการบังคับบัญชาของกองบัญชาการปองกัน 

    และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกองอำนวยการปองกัน 
    และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 



34 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห30 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห



35คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 31คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

แผนภูมิที่ 4 : การสื่อสารกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลบานสิงห 



36 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห32 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห



37คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 33คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ขาวสารกองคลัง 

การชำระภาษีบำรุงทองที่ 

คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงทองที่ของเทศบาลตำบลบานสิงห 

  ภาษีบำรุงทองที่ เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดินซึ่งหมายถึงบุคคล

หรือคณะบุคลล ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คำวาที่ดินหมายถึง พื้นที่ดินและรวมถึง

พื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ำดวย 

  ที่ดินท่ีตองเสียภาษีบำรุงทองที่ ไดแก ที่ดินท่ีเปนของบุคคลหรือ

คณะบุคคล ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 

หรือสิทธิครอบครองอยูในที่ดินท่ีไมเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชน ที่ดินท่ีตองเสีย

ภาษีบำรุงทองที่ ไดแก พื้นที่ดิน 

ผูมีหนาที่เสียภาษีบำรุงทองที่ 

  ผูที่เปนเจาของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปใด มีหนาท่ีเสียภาษี

บำรุงทองที่สำหรับปนั้น 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

  ใหเจาของที่ดินซ่ึงมีหนาท่ีเสียภาษีบำรุงทองท่ียื่นแบบแสดงรายการ

ที่ดิน (ภบท.5) ณ สำนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ีซึ่งที่ดิน 

นั้นตั้งอยูภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของท่ีดิน 
แบบแสดงรายการที่ไดยื่นไวใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น 

   ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงทองที่ไดที่เทศบาล หรือ อบต. ที่ที่ดินอยู

    ในเขตพื้นที่เขตเทศบาลหรือ อบต.นั้นๆ



38 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห34 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

อัตราภาษีและการคำนวณภาษี 
     1. อัตราภาษีบำรุงทองที่กำหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ แบง
เปน 34 อัตรา 
  2. ราคาปานกลางที่ดินเกินไรละ 30,000 บาท ใหเสียภาษีดังนี้ ราคา
ปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท 
  3. สวนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ตอ 25 บาท 
  4. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมลมลุก 

   -  เสียกึ่งอัตรา 
   -  ดวยตนเอง ไมเกินไรละ 5 บาท 
   -  ที่ดินวางเปลา เสียเพิ่ม 1 เทา 

การคำนวณภาษี 
  ภาษีบำรุงทองที่ คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการ 
ตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใชในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี 

  เนือ้ทีด่นิเพือ่คำนวณภาษ ี(ไร) = เนือ้ทีถ่อืครอง - เนือ้ทีเ่กณฑลดหยอน 

หลักฐานที่ใชประกอบในการเสียภาษี              

   1. บัตรประจำตัวประชาชน 
  2. สำเนาทะเบียนบาน 
  3. หนังสือรับรองหางหุนสวนบริษัท 
  4. หลักฐานที่แสดงถึงการเปนเจาของที่ดิน 
  5. ใบเสร็จรับเงินคาภาษีครั้งสุดทาย (ถามี) 
  6. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ใหผูอื่นมาทำการแทน 

การชำระภาษีบำรุงทองที่ 
  1. ผูมีหนาท่ีเสียภาษีบำรุงทองท่ีไดแกเจาของท่ีดินตองย่ืนแบบแสดง
รายการที่ดิน ภบท.5 เปนรายแปลง โดยตองยื่นตอเจาพนักงานประเมินทองที่
ที่ที่ดินตั้งอยู 



39คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 35คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  2. เจาพนักงานประเมินจะทำการคำนวณภาษี และแจงการประเมิน

ไปยังผูมีหนาที่ตองเสียภาษีบำรุงทองที่ทราบ 

การลดหยอนและการยกเวนภาษีบำรุงทองที่ 

  1. ถาเปนท่ีดินนอกเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหาไรแตจะ

นอยกวาสามไรไมได 

  2. กรณีที่พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหายมากผิดปกติ หรือ

ทำการเพาะปลูกไมได ดวยเหตุอันพนวิสัยที่จะปกปองได โดยราษฎรผูมีหนาที่

ตองเสียภาษีบำรุงทองที่ จะรองขอยกเวนหรือลดภาษีหรือไมก็ตาม ใหนาย

อำเภอดำเนินการสำรวจเนื้อท่ีดินท่ีไดรับความเสียหาย และจัดทำบัญชีรายช่ือ

เจาของที่ดิน แลวรายงานผูวาราชการจังหวัด เพื่อพิจารณายกเวนหรือลดภาษี

บำรุงทองที่ตอไป 

  3. ที่ดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอาศัยโดยไมทำการคาหรือใหเชาแต

อยางใดทั้งสิ้น ลดหยอนได 1 ไร สวนที่เกินตองเสียภาษีตามอตัราที่กำหนด 

  4. ทีด่นิทีข่าวของปลกูบานใหเชาหรอืปลกูบานทำการคา และไดเสียภาษ ี

โรงเรอืนและทีด่นิแลว จะไดรบัการยกเวนภาษบีำรงุทองทีใ่นสวนทีอ่าคารน้ันต้ังอยู 

การอุทธรณการประเมินภาษี 

  1. เจาของท่ีดินผูใด ไดรับแจงการประเมินภาษีบำรุงทองท่ีแลวเห็น

วาการประเมินน้ันไมถูกตอง มีสิทธ์ิ อุทธรณตอผูวาราชการจังหวัด โดยย่ืนตอ

เจาพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของโรงเรือนหรือ 

สิง่ปลกูสรางอยางอืน่กับท่ีดนิซ่ึงใชตอเนือ่งกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลกูสรางอยางอืน่ 

ในอัตรารอยละสิบสองครึ่งของคารายป  



40 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห36 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  คารายป หมายความวา จำนวนเงินซ่ึงทรัพยสินน้ันสมควรใหเชาได 

ในปหนึ่ง ๆ 

  ทรพัยสนิทีต่องชำระภาษโีรงเรือน และท่ีดนิ ตองมลีกัษณะ อยูอาศยัได 

เชน บานอยูอาศัย หรือตองใชเปนที่ไวสินคา เชนอาคารเก็บสินคาหรือถังน้ำมัน

ที่กอสรางติดกับท่ีดิน หรือใชประกอบอุตสาหกรรมได เชน โรงไฟฟา โรงงาน

ตางๆ และไดกอใหเกิดประโยชนรายไดในทรัพยสินน้ัน เชน ใหเชา ใชเปน

ที่ทำการคาขาย ใหญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผูอื่น อยูอาศัย และตองเปน

ทรัพยสินที่อยูในขายตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษี

โรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475  

ผูมีหนาที่เสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

  เจาของทรัพยสิน
  เจาของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง และเจาของที่ดิน เปนคนละเจาของ

  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง เปนผูมีหนาที่เสียภาษีทรัพยสินนั้นทั้งหมด

การคำนวณภาษีและการประเมินคารายป 

   กรณีมีการใหเชา หรือคาเชารายเดือนหรือรายป คิดเปนคาภาษี 
    ในอัตรารอยละ 12.5 ของคารายป

   กรณีหาคาเชาไมไดหรือไมสมควรเชาเนื่องจากเจาของประกอบ

    กิจการเอง ใหประเมินคารายปโดยเทียบเคียงกับคารายปของ
    ทรัพยสินในปที่ผานมา หรือเทียบเคียงกับคารายปของทรัพยสิน
    ในบริเวณใกลเคียงกันที่มีลักษณะของทรัพยสิน ขนาด พื้นที่ ทำเล 

    ทีต่ัง้ และบรกิารสาธารณะท่ีทรพัยสนินัน้ไดรบัประโยชนคลายคลงึ
    กันในเขตทองถิ่นเดียวกัน
  กรณีไมสามารถเทียบเคียงได อาจประเมินคารายปของทรัพยสินโดย

  ใชมูลคาทรัพยสินมาประกอบการประเมินได



41คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 37คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ขั้นตอนการชำระภาษี 

  1. เจาของทรัพยสินมีหนาที่ยื่นแบบพิมพเพื่อแจงรายการทรัพยสิน 

   (ภ.ร.ด.2) ตอพนักงานเจาหนาท่ีในทองท่ีซึ่งทรัพยสินน้ันต้ังอยู  

   ภายในเดือนกุมภาพันธ ของทุกป 

  2. พนักงานเจาหนาที่ตรวจพิจารณาแบบ 

  3. พนกังานเจาหนาทีก่ำหนด ประเภทของทรัพยสินคารายป และคาภาษ ี

  4. พนักงานเจาหนาท่ีจะออกแบบแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) และ 

   ตองไปชำระคาภาษีตอพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับแตวัน 

   ถัดจากวันที่ไดรับแบบแจงการประเมิน มิฉะนั้นจะตองเสียเงินเพิ่ม 

การขอลดคาภาษี 

    ปรากฏวาผูรับการประเมินไดเสียหายเพราะทรัพยสินวางลง หรือ

    ชำรุดตองซอมแซมสวนสำคัญ โดยลดสวนตามเสียหายหรือปลด

    ภาษีทั้งหมด ก็ได โดยผูรับประเมินตองยื่นคำรอง

    เม่ือยกเลิกกิจการ ตองมาย่ืนคำรองแจงเลิกกิจการท่ีเทศบาลดวย

วิธีการชำระภาษี 

    ชำระเปนเงินสด
    ชำระทางไปรษณียลงทะเบียน ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน

    การผอนชำระภาษี กรณีภาษีตองชำระเกิน 3,000 บาท สามารถ 

    แบงชำระเปนงวด ๆ ละเทา ๆ กัน ไมเกิน 3 งวด

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ 

  เจาของทรพัยสนิยืน่แบบแสดงรายการทรพัยสนิ (ภ.ร.ด.2) ณ สำนกังาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีท่ำการเทศบาลตำบลบานสงิห ตำบลบานสงิห  

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 



42 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห38 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

การชำระภาษีปาย 

คำแนะนำการชำระภาษีปายของเทศบาลตำบลบานสิงห 

  ภาษปีาย หมายถงึภาษทีีจ่ดัเกบ็จากปายแสดงชือ่ ยีห่อ หรือเครือ่งหมาย 

ที่ใชในการประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณา 

การคาหรือกิจการอื่นเพ่ือหารายได ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใด ๆ 

ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำใหปรากฏ

ดวยวิธีอื่น 

ผูมีหนาที่เสียภาษี 

  เจาของปาย

  เม่ือไมอาจหาตัวเจาของปายน้ันได ใหถือวาผูถือครองปายน้ันเปน

  ผูมีหนาที่เสียภาษีปาย ถาไมอาจหาตัวผูครอบครองปายนั้นไดใหถือวา 

  เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ปายนั้นติดตั้งหรือแสดง

  อยูเปนผูเสียภาษีปายตามลำดับ

ผูมีหนาที่เสียภาษี 
  1. ใหเจาของปายซ่ึงตองเสียภาษีปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย 
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป  
  2. กรณีติดต้ังหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดต้ังหรือ

แสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปาย อันเปนเหตุตองเสีย

ภาษีปายเพิ่ม ใหเจาของปายแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตติด
ตั้งหรือแสดงปายหรือนับแตวันเปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณี 

  3. ชำระภายใน 15 วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงการประเมนิจากพนักงาน 

เจาหนาท่ี เปนเงินสดหรือไปรษณีย ธนาณัติ ตั้งแตวันส่ังจายใหแกทองถิ่น  
หรือ อบต. นั้น  



43คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 39คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  4. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท จะขอผอนชำระเปนสามงวดเทาๆ 

กันก็ได 

  ปายที่ติดต้ังหรือแสดงอยู ในเขตทองถิ่นใด ใหยื่นแบบและชำระ

ภาษีปาย ไดที่ทองถิ่นนั้น ๆ  

หลักฐานในการยื่นเสียภาษีปาย 

  1. กรณีปายเกา ใหแสดงใบเสร็จเสียภาษีปายของปกอน 

  2. กรณีปายใหม 

   2.1 บัตรประจำตัวประชาชน 

   2.2 สำเนาทะเบียนบาน 

   2.3 หนังสือรับรอง กรณีเปนนิติบุคคล 

   2.4 ใบอนุญาตติดตั้งปาย 

   2.5 ใบเสร็จรับเงินคาทำปาย(กรณีปายใหม หรือปายที่มีการจัด

ทำแทนปายเดิม) ซึ่งจะตองระบุขนาดของปายและขอความที่ติดบนแผนปาย 

   2.6 หรือหลักฐานอ่ืนเทาที่จำเปนเพียงพอเพื่อประโยชนในการ

เสียภาษีปายเทานั้น 

อัตราภาษีปาย 

  1. ปายที่มีอักษรไทยลวนคิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 

  2. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพและ

เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 
  3. ปายดังตอไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร 

         ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเคร่ืองหมายใด ๆ 
หรือไม
         ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมอ อยูใตหรือต่ำกวา

     อักษรตางประเทศ



44 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห40 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  4. ปายทีค่ำนวณพืน้ท่ีและประเภทของปายแลวเสยีภาษตีำ่กวา 200 บาท 

ใหเสียในอัตรา 200 บาท 

การคำนวณพื้นที่ปาย 

  ปายที่บอกขอบเขตกำหนดได คำนวณสวนที่กวางที่สุด คูณ สวนที่ยาว

  ที่สุดของปาย

  ปายท่ีไมมีขอบเขตกำหนดไดถือตัวอักษร ภาพ หรือ เคร่ืองหมายท่ี

  อยูริมสุดขอบเขต เพื่อกำหนดสวนกวางที่สุดยาวที่สุด

  คำนวณพืน้ทีเ่ปนตารางเซนตเิมตร หารดวย 500 คณูดวย อตัราภาษปีาย

  ที่ตองเสีย

 

การจดทะเบียนพาณิชย 

ผูมีหนาที่จดทะเบียนพาณิชย 

  ผูมหีนาทีจ่ดทะเบียนพาณชิย คอื บคุคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคน 

(หางหุนสวนสามัญ) หรือ นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฏหมายตางประเทศท่ีมาต้ัง

สำนักงานในประเทศไทยซ่ึงประกอบกิจการคาอันเปนพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวง

พาณิชยกำหนด 

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย 

  ผูประกอบกิจการคาที่ประกอบกิจการ ตั้งอยูในเขตเทศบาลตำบล 
บานสงิห ใหยืน่จดทะเบยีนไดที ่กองคลงั ฝายพฒันารายได เทศบาลตำบลบานสงิห 

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

  กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย  
  ผูประกอบกิจการคาตองย่ืนจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันท่ี
เริ่มประกอบกิจการคา หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือ

เลิกประกอบกิจการคา 



45คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 41คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย 

จดทะเบียนใหม                        50    บาท 
เปลี่ยนแปลง           20    บาท 
แจงเลิกกิจการ         20    บาท 
ออกเอกสารใบแทน         30    บาท 
คัดสำเนา และรับรองเอกสารฉบับละ    30    บาท 

เอกสารที่ตองเตรียมมาจดทะเบียน 
  -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  -   สำเนาทะเบียนบานผูขอจดทะเบียน 
  -  หนังสือมอบอำนาจ / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบาน 
   ผูรับมอบอำนาจ 
  - แผนที่แสดงสถานที่ ที่ใชประกอบพาณิชยกิจ 
  -   ใบทะเบียนพาณิชยฉบับจริง                           
       (กรณีเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก) 
  - หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี สำเนาทะเบียนบานเจาของบาน 
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของบาน กรณีไมใชเจาของบาน 
   หรือเปนบานเชา 
  - กรณีทะเบียนพาณิชยสูญหายใหมาเขียนคำรอง 

เอกสารเพิ่มเติม 
  กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือใหเชา แผนซีดี ฯลฯ เตรียม
เอกสารเพิ่ม คือ 
   สำเนาหนังสืออนญุาตหรอืหนงัสือรับรองใหเปนผูจำหนายหรือให
เชาสินคาจากเจาของลิขสิทธิ์
  กรณีประกอบพาณิชยกิจอิเล็กทรอนิกส จะตองมีรายละเอียด

เกี่ยวกับเว็บไซด (1 เว็บไซด : 1 แผน)
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กองชาง 

การขออนุญาตกอสราง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 

1.  การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

 ก. วิธียื่นขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย

อาคาร (หลักฐานการขอยื่นฯ) 

  1. คำขออนุญาตตามแบบ ข.1 กรอกรายละเอียดใหเรียบรอย 

   (ตามแบบฟอรมของเทศบาลตำบลบานสิงห) 

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรอืบตัรอืน่ๆ ทีท่างราชการออกให 

จำนวน 1 ฉบับ 

  3.  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ  

  4. สำเนาหลักฐานทางที่ดิน เชน โฉนด นส.3 สค.1 หรืออื่นๆ  

จำนวน 1 ฉบับ  

  5.  หนงัสอืยนิยอมจากเจาของท่ีดนิ (ในกรณปีลกูในผูอืน่) จำนวน 1 ฉบับ  
  6. หนังสือรับรองเขตที่ดินขางเคียง (ในกรณีปลูกติดกับที่ผูอื่น) 
จำนวน 1 ฉบับ  

  7. แบบแปลน-แผนผังบริเวณกอสราง-รายการประกอบแบบ จำนวน 

2 ชุด (ในแบบแปลนจะตองลงชื่อเจาของผูควบคุมงาน ผูเขียนแบบออกแบบ) 
  8. รายงานคำนวณ (ในกรณีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวร และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

  9. หนังสือยินยอมและรับรองของผูออกแบบ และคำนวณอาคาร

พรอมท้ังสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีเปน
อาคาร มีลักษณะ ขนาด อยูในรูปประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีเปน
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อาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในรูปประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 

  -  งานในสาขาวศิวกรรมโยธา ตองมลีกัษณะ, ขนาด หรืออยูในประเภท 

ดังตอไปนี้ 

   1)  อาคารตั้งแตสามชั้นขึ้นไปที่กอสรางหางจากทางสาธารณะ 

ไมเกินสิบสี่เมตร 

   2)  โรงงานอตุสาหกรรมท่ีใชเครือ่งจกัรตัง้แตหาสิบแรงมาเพลาข้ึนไป 

   3)  อาคารถาวรท่ีใชเปนอาคารสาธารณะหรือทีอ่ยูอาศัยของบุคคล 

จำนวนมาก 

  -  งานดานสถาปตยกรรมควบคุมอาคารผูที่กอสรางที่อยูอาศัยต้ังแต 

150 ตารางเมตร หรืออาคารเพื่อการเกษตรพื้นที่ตั้งแต 400 ตารางเมตรขึ้นไป 

ตองมีสถาปตยกรรมเซ็นรับรองแบบ  

ขั้นตอนการขออนุญาต 

  1.  ขอรับคำขออนุญาตจากกองชาง  

  2.  นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต 

  3.  เจาหนาที่ออกตรวจสถานที่ 
  4.  เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน 
  5.  ออกใบอนุญาต 

  6.  ผูยื่นคำขออนุญาตชำระคาธรรมเนียม  

ระยะเวลาใหบริการ 

  ขออนุญาตกอสรางอาคาร 
  -  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่กอสราง 5 วัน / ราย 

  -  ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 10 วัน / ราย 
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อัตราคาธรรมเนียม  

 ขอ 1 ใหกำหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้ 

   (1)  ใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ 20 บาท 

   (2)  ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ 10 บาท 

   (3)  ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ 10 บาท 

   (4)  ใบอนุญาตเคลื่อนยาย    ฉบับละ 10 บาท 

   (5)  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช    ฉบับละ 20 บาท 

   (6)  ใบรับรอง     ฉบับละ 10 บาท 

   (7)  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ   5 บาท 

 ขอ 2  ใหกำหนดคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ดังนี้ 

   (1)  ใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ 20 บาท 

   (2)  ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ 10 บาท 

   (3)  ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ 10 บาท 

   (4)  ใบอนุญาตเคลื่อนยาย    ฉบับละ 10 บาท 

 ขอ 3 ใหกำหนดคาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรอืดัดแปลง 
อาคาร สำหรับการกอสรางหรือสำหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 

   (1)  อาคารซึ่งสูงไมเกิน 2 ชั้น หรือสูงไมเกิน 12 เมตร คิดตาม
พื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
   (2)  อาคารซึง่สงูเกนิ 2 ชัน้ แตไมเกนิ 3 ชัน้ หรือสงูไมเกนิ 12 เมตร 

แตไมเกนิ 15 เมตร คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแตละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 

2.00 บาท 
   (3)  อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่

ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
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   (4) อาคารประเภทซึง่จะตองมพีืน้รบัน้ำหนกับรรทกุช้ันใดชัน้หนึง่ 

เกินหารอยกิโลกรัมตอหน่ึงตารางเมตร คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ัน

รวมกัน ตารางเมตรละ 4.00 บาท 

   (5) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทาง

เขาทางออกของรถ สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) คิดตามพื้นที่ของ

ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ รวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท 

   ในกรณีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นเพื่อใชเปนท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และ

ทางเขาออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือ

ชั้นหน่ึงช้ันใดของอาคาร ไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตาม

วรรคหนึ่งอีก 

   (6) ปาย คิดตามพ้ืนที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด คูณดวย

สวนยาวที่สดุ ตารางเมตรละ 4.00 บาท 

   (7)  อาคารประเภทซ่ึงตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือ 

ทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง คิดตามความยาว

เมตรละ 1.00 บาท 
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ขอระเบียบในการเตรียมแบบกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร 

  ขอ 9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและ

รายการคำนวณตองเปนสิ่งพิมพสำเนา ภาพถาย หรือเขียนดวยหมึก และตอง

เปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

  (1)  มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ำหนัก และหนวยการคำนวณตางๆ 

ใหใชมาตราเมตริก 

  (2)  แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500 แสดง

ลักษณะที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 

รื้อถอน เคลื่อนยายเปลี่ยนการใช ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทาง

เขาออกของรถเพื่อการอ่ืน และขออนญุาตกอสรางพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึน เพื่อ

ใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม พรอมดวย 

รายละเอียด ดังนี้ 

    (ก) แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว  

    (ข) ระยะหางจากขอบนอกของอาคารท่ีขออนุญาตถึงขอบเขต
ของที่ดินทุกดาน 
    (ค)  ระยะหางระหวางอาคารตางๆ ที่อยูแลว และอาคารที่ขอ

อนุญาตในขอบเขตของที่ดิน  

    (ง)  ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณ
ที่ดินที่ติดตอ โดยสังเขปพรอมดวยเครื่องหมายทิศ 
    (จ) ในกรณทีีไ่มมทีางนำ้สาธารณะสำหรับการขออนุญาตกอสราง 

อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงทางระบายน้ำออกจาก

อาคารไปสูทางระบายน้ำสาธารณะหรือวิธีการระบายน้ำดวยวิธีอื่น พรอมทั้ง
แสดงครื่องหมายชี้ทิศทางน้ำไหลและสวนลาด 
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    (ฉ) แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคารและความสัมพันธกับ

ระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกลที่สุดและระดับพื้นดิน 

    (ช)  แผนผังบริเวณสำหรับการเคล่ือนยายอาคารใหแสดงแผนผัง

บริเวณของอาคารทีม่อียูเดิม และใหแสดงแผนผงับริเวณท่ีจะทำการเคลือ่นยาย 

อาคารไปอยูในที่ใหมใหชัดเจน 

    แผนผังบริเวณสำหรับอาคารตามมาตรา 4 เวนแตตึก บาน เรือน 

โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขา

อยูหรือเขาใชสอยไดใหแสดงรายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) 

เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้น  

  (3)  แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 โดยตองอาศัย

รูปตางๆ คือ แปลนพื้นช้ันตางๆ รูป (ไมนอยกวาสองดาน) รูปตัดทางขวาง  

รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นตางๆ และผังฐานรากของอาคารท่ีขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใช หรือดัดแปลงที่จอดรถ 

ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ เพื่อการอื่น พรอมดวยรายละเอียด ดังนี้ 

    (ก) แบบแปลนตองมรีปูรายละเอียดสวนสำคญั ขนาด เครือ่งหมาย 
วัสดุ และการใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตาม
กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

    (ข) แบบแปลนสำหรับกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตางๆ ของ

อาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 
    (ค)  แบบแปลนสำหรบัการดดัแปลงอาคาร ใหแสดงสวนทีม่อียูเดมิ 
และสวนที่จะดัดแปลงใหชัดเจน  

    (ง) แบบแปลนสำหรับการรือ้ถอนอาคาร ใหแสดงขัน้ตอนวธิกีาร 
ตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร 
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    (จ) แบบแปลนสำหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงข้ันตอน

วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรงตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร 

    สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารมี

ความกวาง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวน

เล็กกวา 1 ใน 100 ก็ไดแตตองไมเล็กกวา 1 ใน 250 

    (ฉ) แบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนการใชอาคาร ใหแสดงสวนที่

อยูเดิมและสวนที่จะเปลี่ยนการใชใหมใหชัดเจน 

    (ช) แบบแปลนสำหรับการดดัแปลงหรือใชทีจ่อดรถ ทีก่ลับรถและ 

ทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นใหแสดงท่ีอยูเดิมและสวนที่ทำการกอสรางใหม

แทนของเดิมใหชัดเจน สำหรับการกอสรางขึ้นเปนอาคารเพ่ือใชเปนที่จอดรถ 

ที่กลับรถและทางเขาออกของรถแทนของเดิมตองแสดงสวนตางๆ ของอาคาร

ที่กอสรางใหชัดเจน 

    แบบแปลนสำหรับอาคารตามมาตรา 4 เวนแตตกึ บาน เรอืน โรง 

ราน แพ คลังสินคา สำนักงานและสิ่งท่ีสรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลเขาอยูหรือ

เขาใชสอยไดใหแสดงรายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เทาที่ 

จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ  

  (4)  รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัคณุภาพ 

และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการกอสรางอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคล่ือนยายอาคาร เปล่ียนการใชอาคาร หรือ

ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น 

  (5) รายการคำนวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดย

คำนวณกำลังของวัสดุ การรับน้ำหนัก และกำลังตานทางของสวนตางๆ ของอาคาร
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  ขอ 10 ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบออกแบบและ

คำนวณตองลงลายมือช่ือพรอมกับตองเขียนช่ือดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณทุกแผน และให

ระบุสำนักงานหรือท่ีอยูพรอมกับคุณวุฒิของผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผัง

บริเวณ แบบแปลนรายการแบบแปลนและรายการคำนวณแตละชุดดวย หรือ

จะใชสิ่งพิมพ สำเนาภาพถายท่ีผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงาน

ออกแบบและคำนวณไดลงลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจง และระบุ

รายละเอียดดังกลาวแทนก็ได  

  ในกรณีผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและ

คำนวณเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

หรือวิศวกรรมควบคุมกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมกฎหมายวาดวย

วิชาชีพวิศวกรรม ใหระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไวดวย 

ใหไว ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2528  

พลเอก สิทธิ จิรโรจน  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
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กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  

ขุดดิน ถมดินอยางไรถึงจะไมผิดกฎหมาย 

การขุดดินเทาใดจึงจะถือวามีการขุดดินที่ตองแจงตามกฎหมาย  

  1. มีการขุดดินลึกเกิน 3.00 เมตร 

  2.  มกีารขดุดนิทีม่พีืน้ทีป่ากบอดนิเกนิ 10,000 ตารางเมตร (6 ไร 3 งาน) 

  3. ขุดดินลึกเกิน / พื้นที่ปากบอดินเกินกวาที่ จพถ.กำหนด 

  ขอยกเวนการบังคับใช 

  1.  ขุดบอน้ำ พื้นที่ปากบอไมเกิน 4 ตร.ม. ไมตองแจง  

  2.  มิใหบังคับการขุดดิน ถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยูแลว  

  3.  การทำฐานรากของอาคาร 

  4.  การทำกำแพงกันดิน  

ถมดินเทาใดจึงจะถือวามีการถมดินที่ตองแจงตามกฎหมาย  

  1. มีการถมดินลึกสูงเกินกวาท่ีดินขางเคียงและพื้นที่มากกวา 2,000  

   ตารางเมตร (1 ไร 1 งาน) 

  2. หรือพ้ืนท่ีเนินดินตามท่ี จพถ.กำหนด (ตองทำรางระบายน้ำพอที่ 
   จะไมทำใหน้ำทวมที่ดินขางเคียงหรือบุคคลอื่น) 

  ถมดินเทาใดจึงจะถือวามีการถมดินแตไมตองแจงตามกฎหมาย  

  1. มีการถมดินลึกสูงเกินกวาท่ีดินขางเคียงและพื้นท่ีนอยกวา 2,000  
   ตารางเมตร (1 ไร 1 งาน) (ตองทำรางระบายน้ำพอท่ีจะไมทำให 
   น้ำทวมที่ดินขางเคียงหรือบุคคลอื่น) 

  2. การขุดคลองของกรมชลประทาน  
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ขอกำหนดเฉพาะเรื่องของการขุดดิน 

  1. ถาขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพหรือแรที่มีคุณคา 

   ทางเศรษฐกิจ ใหหยุดการขุดแลวแจง จพถ. เพื่อแจงกรมศิลปากร 

   หรือกรมทรัพยากรธรณี (ม.24)  

  2.  ขุดดินลึกนอยกวา 3.00 เมตร ถาหางจากเขตที่ดินนอยกวา 2 เทา  

   ของความลึก ตองจัดการปองกันตามวิสัยที่ควรกระทำ 

บทลงโทษ  

  1.  ขุดดิน ถมดิน โดยไมมีใบรับแจง (ม.35) จำคุก 1 ป / ปรับ  

   50,000 บาท (ถาอยูในบริเวณ หามขุด หามถม โทษ x 2) จำคุก  

   2 ป / ปรับ 100,000 บาท 

  2. ขดุดนิ ถมดนิ ไมเปนไปตามกฎกระทรวง (ม.36) ปรบั 30,000 บาท /  

   ปรับรายวัน 1,000 บาท 

  3.  ขุดดินลึก 3 เมตร และหางเขตที่ดินนอยกวา 2 เทา 

  4.  ถมดินไมทำการระบายน้ำ (ม.26 วรรคหนึ่ง) ปรับ 10,000 บาท 

  5.  ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ (ม.38) ปรับ 2,000 บาท 
  6. ขุดดินพบของมีคาแลวไมแจง จพถ . ภายใน 7 วัน (ม .39)  
   ปรับ 5,000 บาท / จำคุก 1 เดือน 

  7.  ไมปฏิบัติตามคำสั่งท่ี จพถ. สั่งใหหยุดขุดดิน ถมดิน (ม.40)  
   จำคุก 1 ป / ปรับ 50,000 บาท 
  8.  ไมปฏิบัติตามคำสั่งท่ี จพถ. สั่งใหจัดการปองกัน / จัดการแกไข 

   การพังทลาย ขุดดิน ถมดิน (ม.41) ปรับ 30,000 บาท / ปรับ 

   รายวัน 500 บาท 
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การขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน 

หลักฐานในการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน  

  1. แผนผังบริเวณท่ีจะทำการขุดดิน / ถมดิน และ แผนผังบริเวณ 

   แสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียงพรอมทั้งวิธีการขุดดิน 

   หรือถมดิน      จำนวน 2 ฉบับ 

  2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูแจง  จำนวน 1 ฉบับ  

  3.  สำเนาทะเบียนบานของผูแจง    จำนวน 1 ฉบับ  

  4.  สำเนาโฉนดทีด่นิ เลขที ่/ นส.3 เลขท่ี / สค. 1 ทีจ่ะทำการขดุดิน /  

   ถมดิน ถายสำเนาหนาหลังเทาฉบับจริง   จำนวน 1 ฉบับ  

  5. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

   จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1 ฉบับ  

  6. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

   (กรณีผูแจงเปนนิติบุคคล) 

  7.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล 

  8. หนงัสอืมอบอำนาจ สำเนาทะเบยีนบาน สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน 
   (กรณีมีการมอบอำนาจใหผูอื่นแจงแทน) 
  9.  รายการคำนวณ 
  10. หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน  

    พรอมสำเนาบัตรอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

    (กรณทีีง่านมลีกัษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
  11. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 สำเนา 
    ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูควบคุม  
    (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทวิชาชีพ 

    วิศวกรรมควบคุม) 

  12. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ 
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ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน  

  1.  ขอรับคำขออนุญาตจากกองชาง  

  2.  นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต 

  3.  นำเจาหนาที่ออกตรวจสถานที่ 

  4.  เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน  

  5.  ออกใบอนุญาต 

  6.  ผูยื่นคำขออนุญาตชำระคาธรรมเนียม  

ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน-ถมดิน  

  1.  ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุด-ถมดิน ระยะเวลา 1 วัน  

  2. ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ในการพิจารณา 

   ใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน 

  3.  ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน  

  4.  ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  

  5.  รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  

คาธรรมเนียมในการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน 

  ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 



58 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห50 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ถานโอนภารกิจกำกับ 
ดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนสวนหนึ่ง

ตองถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะถายโอนการ

กำกบัดแูลโรงงาน จำพวกที ่1 และ 2 ใหแกเทศบาลตำบลบานสิงห 

เปนผูดำเนินการเก็บคาธรรมเนียมรายป 

ขอรับและยื่นแบบใบแจงการประกอบกิจการโรงงาน 
จำพวกที่ 1 และ 2 ไดที่กองชาง เทศบาลตำบลบานสิงห 

1. คำแนะนำเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 

 โรงงานจำพวกที่ 1 

  -  เปนโรงงานที่ใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา และคนงานไมเกิน 20 

คน ไมกอปญหามลพิษสิ่งแวดลอมหรือเหตุเดือดรอนอันตราย เชน ฟกไขโดยใช

ตูอบ ซอมรองเทา ทำเครื่องหนัง ทำขนมจีน ไอศกรีม 

  -  ไมตองขออนุญาต 

  -  หามตั้งโรงงานในบางพื้นที่ 

  -  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ 

 โรงงานจำพวกที่ 2 

  -  เปนโรงงานที่ใชเครื่องจักรเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 50 แรงมา 
และคนงานไมเกิน 50 คน ซึ่งไมจัดอยูในจำพวกที่ 1 อาจกอปญหามลพิษ 

หรือเหตุเดือดรอนรำคาญเล็กนอยแกไขปรับปรุงไดไมยาก เชน การขุดลอก 

กรวด ทราย ดิน การลำเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ดวยสายพานลำเลียงโรงงาน
ผลิตน้ำดื่ม ไอศกรีม โรงผลิตน้ำแข็งใชเครื่องจักร ไมเกิน 50 แรงมา 
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  -  ไมตองขออนญุาต แตตองแจงใหพนกังานเจาหนาทีท่ราบกอนทำงาน 

  -  หามตั้งโรงงานในบางพื้นที่ 

  -  ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ  

   และประกาศกระทรวงฯ 

  -  เสียคาธรรมเนียมรายป 

2.  การตรวจสอบสถานภาพของโรงงานวาจดัเปนโรงงานจำพวกใด  

  จะตองมีขอมูลชนิดของกิจการ (จะประกอบกิจการอะไรบาง) แรงมา

เครื่องจักรรวมและจำนวนคนงานท่ีใชในโรงงาน เพื่อนำมาจัดจำพวกโรงงาน 

โดยตรวจสอบดวยตนเองจากกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือจะสอบถามจากทางราชการ

ไดที่ กองชาง เทศบาลตำบลบานสิงห โทร. 0-3274-4057-8 ตอ 502 

3. การชำระคาธรรมเนียมรายป ผูประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2    

  ตองชำระคาธรรมเนียมรายปตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 

และตองชำระคาธรรมเนียมรายปตอไปทุกปเม่ือถึงวันครบกำหนดวันเริ่ม 

ประกอบกิจการโรงงานในปถัดไป ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่ 
กำหนดให ตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน 

  (1)  คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานท่ีใชเครื่องจักร ตั้งแตยี่สิบ

แรงมาหรอืกำลังเทยีบเทาตัง้แตยีส่บิแรงมาแตไมถงึหาสบิแรงมา ปละ 450 บาท 
  (2)  คาธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงานท่ีใชเครื่องจักร ตั้งแตยี่สิบ
แรงมาหรอืกำลงัเทยีบเทาตัง้แตหาสบิแรงมาแตไมถงึหน่ึงรอยแรงมา ปละ 900 บาท 

4. การอนญุาตประกอบกจิการโรงงานมขีัน้ตอนและระยะเวลา ดงันี ้
 4.1 ตรวจสอบทำเลฯ และจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน 15 วัน 

 4.2  การพิจารณาอนุญาตตองใหแลวเสร็จภายใน 25 วัน 

 4.3  การแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 10 วัน 



60 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห52 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

การขอใบแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกที ่1 และ 2 

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

  1. ขอใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ติดตอขอรับไดที่  

   กองชางเทศบาลตำบลบานสิงห) 

  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให จำนวน  

   1 ฉบับ 

  3.  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 

  4.  เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กำหนด 

ขั้นตอนการขอรับบริการ 

  1.  ผูประกอบการยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน 

  2.  ตรวจเอกสาร 

  3.  ลงรับเรื่อง 

  4.  ตรวจสอบ 
  5.  พิจารณา 

  6.  ออกใบรับแจงประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 



61คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 53คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

แจงยกเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 

หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

  1. คำรองขอยกเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ติดตอขอรับ 

   ไดที่กองชาง เทศบาลตำบลบานสิงห) 

  2.  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให จำนวน  

   1 ฉบับ 

  3.  สำเนาทะเบียนบาน จำนวน 1 ฉบับ 

  4.  ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจำพวกท่ี 2 (ทีข่อยกเลิกกจิการ) 

  5.  เอกสารอื่นๆ ตามที่พนักงานเจาหนาที่กำหนด 

ขั้นตอนการขอรับบริการ 

  1.  ผูประกอบการยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน 

  2.  ตรวจเอกสาร 

  3.  ลงรับเรื่อง 
  4.  ตรวจสอบ 

  5.  พิจารณา 

  6.  ออกหนังสือยกเลิกประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 



62 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห54 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

หลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตำบลบานสิงห 

1. คุณสมบัติของผูรับสมัคร 

 1.1  มีอายุตั้งแต 2 ป 6 เดือน ขึ้นไปแตไมเกิน 4 ป 

 1.2 เปนเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นๆ  

  ที่จะทำใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 

2.  หลักฐานและเอกสารที่ตองนำมาในวันสมัคร 

 2.1  ใบสมัครของผูสมัครเด็กเล็กฯ ที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลว 

 2.2  ทะเบียนบานนักเรียน (ฉบับจริง) พรอมสำเนา จำนวน 1 ชุด 

 2.3  สูติบัตรนักเรียน (ฉบับจริง) พรอมสำเนา จำนวน 1 ชุด 

 2.4  สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา อยางละ 1 ฉบับ 
 2.5  รูปถายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

 2.6  ผลการตรวจหมูเลือดของนักเรียน 

 2.7 สำเนาบนัทกึการไดรบัวคัซนีปองกนัโรค (สมุดบนัทกึสขุภาพแมและเด็ก) 

กองการศึกษา 



63คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห62 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตำบลบานสิงห 



64 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 63คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

1.  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 1.1  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

  ดวยเทศบาลตำบลบานสงิห ไดกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข 

ในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การตอ

ใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการออกแบบใบแทนใบอนุญาต ของ

ผูประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือประโยชนในการกำกับดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชดำเนินกิจการ และมาตรการปองกัน

อันตรายตอสุขภาพ มิใหสงผลกระทบเสียหายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ซึ่งการดำเนินการดังกลาว มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับ มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 

มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 



65คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห64 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

 1.2 ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

ผูประกอบกิจการยื่นคำรอง พรอมเอกสารประกอบ (3 นาที) 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร และแจงชำระอัตราคาธรรมเนียม (3 นาที) 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบสุขลักษณะ (2 วัน) 

 

กรณีมีการปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำ (5 วัน) 

 

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต (1 วัน) 

 

เจาหนาที่แจงผูประกอบการ เพื่อชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต (5 วัน) 

 

ผูประกอบการชำระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต (5 นาที) 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 15 วัน 



66 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 65คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

 1.3  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

  กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา 

  - สำเนาทะเบียนบาน 

   และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ จำนวน 1 ฉบับ 

  -  หลักฐานแสดงวาสถานที่นั้นใชประกอบการได 

   โดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร   จำนวน 1 ฉบับ 

  -  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง    จำนวน 1 ฉบับ 

  กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 

  -  สำเนาทะเบียนบาน    

   และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ  จำนวน 1 ฉบับ 

  -  สำเนาการจดทะเบียนหาง บริษัท   จำนวน 1 ฉบับ 

  -  หลักฐานแสดงวาสถานที่นั้นใชประกอบการได 

   โดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร   จำนวน 1 ฉบับ 

  -  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง    จำนวน 1 ฉบับ 

  เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ 
  -  หนังสือมอบอำนาจ     จำนวน 1 ฉบับ 

  -  สำเนาทะเบียนบาน 

   และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรับมอบ  จำนวน 1 ฉบับ 

 1.4 อัตราคาธรรมเนียม 

  ตามท่ีกำหนดทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานสิงห เร่ืองกิจกรรมที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2555 



67คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห66 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

1. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

  ดวยเทศบาลตำบลบานสิงห ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2550 เพือ่ประโยชนในการควบคมุและกำกบัดูแลการจดัการสิง่ปฏกิลูและ 
มูลฝอย เพื่อใหบริการประชาชน และปองกันเหตุเดือดรอนรำคาญ การปฏิบัติ
ที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ การออก 

ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียม 

 1.1 การเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 

  1.1.1. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

ผูประกอบกิจการยื่นคำรอง พรอมเอกสาร ประกอบ (5 นาที) 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและแจงอัตราคาธรรมเนียม (5 นาที) 

เจาหนาที่ตรวจสอบสุขลักษณะ (1 วัน) 

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต (1 วัน) 

เจาหนาที่แจงผูประกอบการ เพื่อชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต (5 วัน) 

ผูประกอบการชำระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาต (5 นาที) 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 7 วัน 



68 คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห 67คูมือประชาชน  เทศบาลตำบลบานสิงห

  1.1.2 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

    กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา 

    - สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน 1 ฉบับ 

     และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ  

    - หลักฐานแสดงวาสถานที่นั้นใชประกอบการได 

     โดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร  จำนวน 1 ฉบับ 

    -  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง    จำนวน 1 ฉบับ 

    กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 

    - สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน 1 ฉบับ 

     และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ  

    -  สำเนาการจดทะเบียนหาง บริษัท  จำนวน 1 ฉบับ 

    -  หลักฐานแสดงวาสถานที่นั้นใชประกอบการได 

     โดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร  จำนวน 1 ฉบับ 

    -  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง    จำนวน 1 ฉบับ 

    เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ 
    -  หนังสือมอบอำนาจ    จำนวน 1 ฉบับ 

    -  สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน 1 ฉบับ 

     และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรับมอบ  

  1.1.3 อัตราคาธรรมเนียม 

    ตามท่ีกำหนดทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานสิงห เรื่อง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
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 1.2 การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  1.2.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

ประชาชนยื่นคำรอง พรอมเอกสาร ประกอบ (5 นาที) 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร (5 นาที) 

 

เจาหนาที่เสนอคำรองตอเจาพนักงานทองถิ่น (1 วัน) 

 

พนักงานนำถังขยะไปตั้งตามจุดที่ขอรับบริการ (2 วัน) 

 

แจงจัดเก็บคาธรรมเนียม (7 วัน) 

 

ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 10 วัน 

 

  1.2.2 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

    กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา 
    -  สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน 1 ฉบับ 

     และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ 

    - สำเนาการจดทะเบียนหาง บริษัท  จำนวน 1 ฉบับ 
    - แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง   จำนวน 1 ฉบับ 
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    กรณีผูขอเปนนิติบุคคล 

    -  สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน 1 ฉบับ 

     และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของกิจการ 

    - สำเนาการจดทะเบียนหาง บริษัท  จำนวน 1 ฉบับ 

    - แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง   จำนวน 1 ฉบับ 

    เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจ 

    -  หนังสือมอบอำนาจ   จำนวน 1 ฉบับ 

    -  สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน 1 ฉบับ 

     และบัตรประจำตัวประชาชนผูรับมอบ 

  1.2.3 อัตราคาธรรมเนียม 

    ตามท่ีกำหนดทายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานสิงห เรื่อง 

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 
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นายกเทศมนตรี    032-744057-8 ตอ 111 

รองนายกเทศมนตรี 1   032-744057-8  ตอ  222 

รองนายกเทศมนตรี 2   032-744057-8  ตอ  333 

ปลัดเทศบาล     032-744057-8  ตอ  777 

สำนักปลัดเทศบาล    032-744057-8  ตอ  701 

สำนักปลัดเทศบาล (สวัสดิการ)   032-744057-8  ตอ  403 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   032-744057-8  ตอ  302 

        032-744255 

กองการศึกษา (บริหารการศึกษา)   032-744057-8  ตอ  402 

    032-744211 

กองคลัง    032-744057-8  ตอ  202 

กองชาง    032-744057-8  ตอ  502 

แจงเหตุงานปองกัน  032-397800 

แฟกซ.   032-356747 

ติดตอสวนราชการและหมายเลขภายใน 


