
   

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือบริการประชาชน 
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูม ิ  

โทรศัพท.์ :    ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ 

โทรสาร.  :   ๐-๔๔๘๙-๗๑๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 

การให้บริการประชาชน ถอืเป็นภารกิจส าคัญของหน่วยงานราชการที่ตอ้งบรกิารและ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบรกิารให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการ 

บรกิารประชาชนในดา้นตา่ง ๆ เชน่ งานด้านการทะเบียนราษฎร  งานด้านการช าระภาษ ี  

งานดา้นบรกิารสาธารณสุข  งานดา้นขออนุญาตกอ่สร้าง เป็นตน้ 

 คูม่ือประชาชนในการติดตอ่ราชการกับเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวฉบับนี้  จัดท า

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบล

หนองบัวระเหว  ให้สามารถตดิต่อประสานงานในเรื่องตา่ง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว  ราบรื่นไร้

อุปสรรคมีประสทิธภิาพสรา้งความมั่นใจส าหรับผู้มาติดตอ่ราชการ 

 เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคูม่ือประชาชนในการติดตอ่

ราชการกับเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  จะเป็นประโยชนแ์ก่ท่านตามเจตนารมณ์ของ

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  หากมีข้อสังคมหรอืต้องการทรายรายละเอยีดเพิ่มเตมิ  

สามารถตดิต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพทใ์นคู่มือฉบับนี้ 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 
หน้า 

ส านักปลัด 

งานทะเบียนราษฎร 

การขอเลขที่บ้าน         ๑  

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรอืบ้านถูกท าลาย      ๒  

การแจ้งขอท าหนา้ที่เป็นเจา้บ้าน       ๓  

การแจ้งการเกิด         ๔  

การแจ้งเกิดเกินก าหนด        ๕  

การแจ้งการตาย         ๖  

การแจ้งตายเกินก าหนด        ๗  

การแจ้งย้ายออก         ๘  

การแจ้งย้ายออกจากบ้านกลาง       ๙  

การแจ้งย้ายเข้า         ๑๐  

การแจ้งย้ายปลายทาง         ๑๑  

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร     ๑๒  

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร      ๑๓  

การเพิ่มช่ือ กรณีตามสูติบัตร ใบแจ้งย้ายที่อยู่ หรอืทะเบียนบ้านแบบเดิม  ๑๔  

การเพิ่มช่ือ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด  ๑๕  

การเพิ่มช่ือ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน  ๑๖  

โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 

การเพิ่มช่ือ กรณีคนต่างดา้วที่มหีนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลา  ๑๗ 

  การอนุญาตให้อยู่ยังไม่สิน้สุด ขอเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ 

การขอหนังสอืรับรองการเกิดตามมาตรา ๒๐/๑     ๑๘  

 

 

 

 

 

 



 

    หน้า 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค       ๑๙  

งานช่วยเหลอืสาธารณภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้  น้ าทว่ม  อุบัตเิหตุ   ๒๐  

การให้บริการบรรทุกน้ า        ๒๑  

งานวชิาการและแผนงาน 

รับโทรศัพทผ์ู้มาติดตอ่ราชการ       ๒๒  

อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดตอ่    ๒๒  

จัดรายการเสียงตามสายภายในเขตพืน้ท่ี      ๒๒  

บรกิารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลขา่วสาร     ๒๓  

รับเรื่องราวร้องทุกข ์       ๒๔  

กองคลัง 

การจัดเก็บภาษโีรงเรอืนและท่ีดิน       ๒๕ -๒๖ 

การจัดเก็บภาษปีา้ย        ๒๗ -๒๘ 

กองช่าง 

การขออนุญาตขุดดนิ        ๒๙ -๓๑ 

ขัน้ตอนการขออนุญาตถมดิน       ๓๒ -๓๔ 

การขออนุญาตปลูกสรา้งอาคาร       ๓๕ -๓๖ 

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร       ๓๗-๓๙  

การขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร   ๔๐ -๔๑ 

เคลื่อนย้าย  อาคาร ดัดแปลง ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ    

กองสาธารณสุข         ๔ ๒-๔๕ 

การขออนุญาตประกอบกจิการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ    ๔๖-๔๘ 

การขออนุญาตจัดตัง้ตลาด        ๔๙-๕๑ 

การขออนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในพืน้ท่ีสาธารณะ     ๕ ๒-๕๓ 

การขออนุญาตจัดตัง้สถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร  ๕๔-๕๕ 

 

 

 



 

หน้า 

 

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์๕๖-๕๗ 

การข้ึนทะเบยีนผู้สูงอายุ        ๕๘-๕๙ 

การข้ึนทะเบยีนผู้พกิาร        ๖ ๐-๖๑ 

การข้ึนทะเบยีนผู้ติดเชื้อ        ๖ ๒ 

กองการศึกษา 

การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๖ ๓-๖๔ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส านักปลัด 

งานทะเบียนราษฎร 

กระบวนงานที่ ๑ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการขอเลขที่บ้าน 

ขั้นตอนการให้บริการ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบา้นของผู้แจ้ง (ฉบับจรงิ) 

-เอกสารการขอนุญาตกอ่สร้าง  ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

ผู้แจ้ง ได้แก่ เจา้บ้าน หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน  ๑๕  วัน นับแตว่ันท่ีสร้างบ้านเสร็จ 

 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและ

ตรวจสอบหลักฐานการ

ยื่นประกอบพิจารณา

เบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการ

พิจารณา 

๑๐  นาที ๙  นาที 

 รวมระยะเวลา

ด าเนนิการ 

๒๐  นาที ๑๘  นาที 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 



-๒- 

 

กระบวนงานที่ ๒ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งรื้อถอนบ้าน หรอืบ้านถูกท าลาย 

 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

- บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้แจง้ (ฉบับจรงิ)  

-เอกสารการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน  ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  

ผูแ้จ้ง ได้แก่ ผูท้ี่มคีวามประสงค์จะแจ้งการรื้อบ้าน หรอืแจง้บ้านถูกท าลาย  

ระยะเวลาการแจง้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มกีารรื้อถอน หรอืบ้านถูกท าลาย  

 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและ

ตรวจสอบหลักฐานการ

ยื่นประกอบพิจารณา

เบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการ

พิจารณา 

๑๐  นาที ๙  นาที 

 รวมระยะเวลา

ด าเนนิการ 

๒๐  นาที ๑๘  นาที 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 



-๓- 

 

กระบวนงานที่ ๓ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งการขอท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน  

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน(ฉบับจรงิ)  

ของผู้แจง้ที่จะท าหนา้ที่เป็นเจา้บ้าน 

-บันทึกสาเหตุ หรอืเหตุผลความจ าเป็น ไว้เป็นหลักฐาน 

ผูแ้จ้ง ได้แก่ ผูม้ีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในชอ่งสถานะภาพมิได้ระบุว่า  

เป็นเจ้าบ้าน แต่มีความประสงคจ์ะท าหนา้ที่เป็นเจา้บ้าน 

 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและ

ตรวจสอบหลักฐานการ

ยื่นประกอบพิจารณา

เบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการ

พิจารณา 

๑๐  นาที ๙  นาที 

 รวมระยะเวลา

ด าเนนิการ 

๒๐  นาที ๑๘  นาที 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 
 
 



-๔- 

 

กระบวนงานที่ ๔ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งการเกิด 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูแ้จ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชน  

บิดา มารดา ของเด็กที่เกิด (ฉบับจรงิ) 

-หนังสือรับรองการเกิด กรณีเกิดในสถานพยาบาล 

-ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจรงิ) ที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่ 

ผูแ้จ้ง ได้แก่  

  - กรณีเกิดในบ้าน (รวมถึงเกิดในสถานพยาบาล) ให้เจ้าบ้าน หรอืบิดา  หรอืมารดา  

  ที่เด็กเกิด  หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย จากเจา้บ้าน  หรอืบิดา หรอืมารดา   

  -กรณีเกิดนอกบ้าน  ให้บิดาหรอืมารดา หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายจากบิดาหรอืมารดา  

ระยะเวลาในแจง้  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่เด็กเกิด 

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและ

ตรวจสอบหลักฐานการ

ยื่นประกอบพิจารณา

เบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการ

พิจารณา 

๑๐  นาที ๙  นาที 

 รวมระยะเวลา

ด าเนนิการ 

๒๐  นาที ๑๘  นาที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 



-๕- 

 

กระบวนงานที่ ๕ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งการเกิด เกินก าหนด 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจง้ หรอืเจ้าบ้าน และบัตรประจ าตัว  

ประชาชนบิดา มารดาของเด็กที่เกิด (ฉบับจรงิ) หรอืบัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมาย  

  พร้อมหนังสอืมอบหมาย 

-หนังสือรับรองการเกิด กรณีเกิดในสถานพยาบาล 

-ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจรงิ) ที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด 

ผูแ้จ้ง ได้แก่  บิดา มารดา หรอืผูป้กครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิตภิาวะ        

ระยะเวลาในแจง้ ตั้งแตพ่้นก าหนด ๑๕  วัน  นับแต่วันที่เกิด 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอให้

นายอ าเภอแห่งท้องที่พิจารณา 

อนุมัต/ิไม่อนุมัต ิและแจง้ผลการ

พิจารณาให้นายทะเบียนทราบ 

๘๙  นาที ๘๕  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการ

เกิด และแจ้งผลการพิจารณา 

๑  วัน ๑  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๙๐  นาที ๘๕  นาที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 



-๖- 

 

กระบวนงานที่ ๖ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งการตาย                                                                    

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชน ของผูแ้จ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย (ฉบับจรงิ)  

-หนังสือรับรองการตาย กรณีตายในสถานพยาบาล 

-ใบรับแจ้งการตาย กรณีแจง้ตอ่ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน 

-ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจรงิ) ที่ผู้ตายมีช่ือ 

ผูแ้จ้ง  ได้แก่ 

-กรณีตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) ให้เจ้าบ้าน แจง้การตาย ต่อนายทะเบียนท้องที่  

ที่มกีารตาย กรณีที่ไม่มีเจา้บ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจง้ 

-กรณีตายนอกบ้าน  ให้บุคคลที่ไปกับผูต้าย หรอืผูพ้บศพ 

ระยะเวลาในการแจ้ง ภายใน  ๒๔ ช่ัวโมง  นับตั้งแตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ  

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐  นาที ๙  นาที 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๒๐  นาที ๑๘  นาที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 

 



-๗- 

 

กระบวนงานที่ ๗ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งการตายเกินก าหนด                                                                                                            

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชน ของผูแ้จ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย (ฉบับจรงิ)  

-หนังสือรับรองการตาย กรณีตายในสถานพยาบาล 

-ผลการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ที่บ่งบอกตัวผูต้าย 

-ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจรงิ) ที่ผู้ตายมีช่ือ 

ระยะเวลาในการแจ้ง ภายใน  ๒๔ ช่ัวโมง  นับตั้งแตเ่วลาตาย หรอืเวลาพบศพ  

ผูแ้จ้ง  ได้แก่ เจา้บ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผูต้ายขณะตาย ผูพ้บศพ  

   หรอืผูซ้ึ่งได้รับมอบหมาย 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา การตรวจสอบหลักฐาน สอบสวน

พยานบุคคล พยานแวดล้อม และ

รวบรวมหลักฐาน พรอ้ม

ความเห็นให ้นายทะเบียน

พิจารณา 

๒๐  วัน ๑๗  วัน 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐  วัน ๘  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  วัน ๒๕  วัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 



-๘- 

 

กระบวนงานที่ ๘ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งย้ายออก 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจง้ในฐานะเจ้าบ้าน(ฉบับจรงิ)และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ย้าย     

  กรณีมอบหมาย ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน  

-ส าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายออก (ฉบับจรงิ)  

ระยะเวลาการแจง้  ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ย้ายออก 

ผูแ้จ้ง  ได้แก่  เจ้าบ้าน  หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐  วัน ๙  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๒๐  วัน ๑๘  วัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

กระบวนงานที่ ๙ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจง้ (ฉบับจรงิ)และบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มชืี่อผู้อยู่บ้านกลาง     

  กรณีมอบหมาย ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน  

-ส าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า (ฉบับจรงิ) พร้อมบัตรประจ าตัวเจ้าบ้าน 

ระยะเวลาการแจง้  ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ย้ายออก 

ผูแ้จ้ง  ได้แก่   

-ผูข้อย้าย ซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน 

-บิดาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีผูม้ีช่ือในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์) 

-ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย (กรณีผูม้ีช่ือในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถแจง้การย้ายออกได้  

ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นเป็นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้หรอืเป็นผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ  

หรอืกรณีจ าเป็นอื่น) 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา ตรวจสอบหลักฐานพยานบุคคล

และพยานแวดล้อม พรอ้มเสนอ

ความเห็นให ้นายทะเบียน

พิจารณา 

๒๐  วัน ๑๗  วัน 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา 

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐  วัน ๘  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๒๐  วัน ๒๕  วัน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 



-๑๐- 

กระบวนงานที่ ๑๐ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งย้ายเข้า 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชน ของผูแ้จ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชนของเจา้บ้านที่ยินยอม  

ให้ย้ายเข้า (ฉบับจรงิ)กรณีมอบหมาย ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ   

  และหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน  

-ส าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า (ฉบับจรงิ)  

-ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ แบบ ท.ร.๖ ตอนหนา้ 

ระยะเวลาการแจง้  ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 

ผูแ้จ้ง  ได้แก่  เจ้าบ้าน  หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐ นาที ๙นาที 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๒๐  นาที ๑๘ นาที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

กระบวนงานที่ ๑๑ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการรับแจ้งการย้ายปลายทาง 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชน ของผูแ้จ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชนของเจา้บ้านที่ยินยอม  

ให้ย้ายเข้า (ฉบับจรงิ) กรณีมอบหมาย ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ   

และหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน  

-ส าเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า (ฉบับจรงิ)  

-ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ แบบ ท.ร.๖  

ระยะเวลาการแจง้  ภายใน  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 

ผูแ้จ้ง  ได้แก่  ผูย้้ายที่อยู่  หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐ นาที ๙ นาที 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๒๐  นาที ๑๘  นาที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

กระบวนงานที่ ๑๒ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 

การตรวจคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒๔) 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค ารอ้ง  

  กรณีเจ้าของรายการ หรอืผูม้ีสว่นได้เสียมาด าเนนิการ    

-บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบหมายพร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีมีการมอบหมาย  

ผูย้ื่นค าร้อง  ได้แก่  เจ้าของรายการหรอืผูม้ีสว่นได้เสีย จะขอให้นายทะเบียนตรวจ คัด  

หรอืรับรองส าเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎร ได้ที่ส านักทะเบียน แหง่ใดแหง่หนึ่งก็ได้  

ค่าธรรมเนียม  ๒๐  บาท 

 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะการเวลา

ให้บรกิารตามคู่มือฯ 

ระยะเวลาให้บริการ 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบ

หลักฐานการยื่นประกอบ

พิจารณาเบือ้งตน้ 

๕  นาที ๔  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา  

รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง  

และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐ นาที ๗  นาที 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๑๕  นาที ๑๑  นาที 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

กระบวนงานที่ ๑๓ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค ารอ้ง  

-หลักฐานที่ขอแก้ไข เชน่ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูตบิัตร มรณบัตร 

-หลักฐานที่ทางราชการออกให้ 

ผูย้ื่นค าร้อง  ได้แก่  ผูท้ี่ประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร  

     หรอืบิดามารดา (กรณีผูร้้องยังไม่บรรลุนติิภาวะ) 

การแก้ไขรายการซึ่งไม่ใชร่ายการสัญชาติ ผูพ้ิจารณาอนุมัต ิได้แก่ 

 -นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีมหีลักฐานเอกสารราชการมาแสดง  

 -นายอ าเภอ  เป็นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะการเวลา

ให้บรกิารตาม

คู่มือฯ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาเบือ้งตน้ 

๕  นาที ๔  นาที 

การพิจารณา นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวน

เจ้าบ้านพยานบุคคลที่นา่เชื่อถือรวบรวมพร้อม

ความเห็นเสนอให้นายทะเบียนอ าเภอหรอืนาย

ทะเบียนท้องถิ่นหรอืนายอ าเภอ (แล้วแต่กรณี) 

พิจารณา 

๑๐ วัน ๙  วัน 

การพิจารณา นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่นหรอื

นายอ าเภอ (แล้วแต่กรณ)ี พิจารณาอนุญาต/ไม่

อนุญาตและแจง้ผลการพิจารณา 

๕ วัน ๔  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๑๕  วัน ๑๓  วัน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 



-๒๔- 

กระบวนงานที่ ๑๔ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 

การเพิ่มชื่อ กรณีตามสูติบัตร ใบแจ้งย้ายที่อยู่ หรอืทะเบียนบ้านแบบเดิม 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวเจ้าบ้านหรอืผูย้ื่นค าร้อง (ถ้ามี) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ  

-หลักฐานทะเบียนราษฎรที่มรีายการบุคคลที่ขอเพิ่มช่ือ เชน่ สูตบิัตร  

  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรอืทะเบียนบ้านแบบเดิม 

-เอกสารที่ราชการออกให ้เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร (ถ้ามี)  

ผูย้ื่นค าร้อง  ได้แก่  เจ้าบ้าน หรอืผูข้อเพิ่มชื่อ 

สถานที่ยื่นค าร้อง ประกอบด้วย 

-กรณีผูร้้องมีหลักฐานสูตบิัตร หรอืใบแจ้งย้ายที่อยู่ ให้ยื่นค าร้องที่ ส านักทะเบียนอ าเภอ  

หรอืส านักทะเบียนท้องถิ่น ที่ออกเอกสารสูติบัตร หรอืใบแจ้งย้ายที่อยู่ แล้วแต่กรณี 

-กรณีผูร้้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านแบบเดิม ใหย้ื่นค าร้องที่ ส านักทะเบียนอ าเภอ  

หรอืส านักทะเบียนท้องถิ่น ที่ผู้รอ้งมชืี่ออยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้านเป็นครั้งสุดท้าย 

-พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยนืยันตัวบุคคลของผูข้อเพิ่มชื่อได้ อย่างนอ้ย ๒ คน  

ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะการเวลา

ให้บรกิารตาม

คู่มือฯ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบหลักฐาน

การยื่นประกอบพิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การพิจารณา การตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล พยาน

แวดล้อม และรวมรวมขอ้เท็จจริง พรอ้ม

ความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอหรอืนาย

ทะเบียนท้องถิ่น พจิารณา 

๒๐ วัน ๑๕  วัน 

การพิจารณา นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่น 

พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ

พิจารณา 

๑๐ วัน ๑๐  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  วัน ๒๕  วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 



-๑๕- 

กระบวนงานที่ ๑๕ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 

กรณคีนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 

  ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าบ้าน หรอืบิดา มารดาหรอืผูป้กครอง  

  ตามกฎหมาย พร้อมทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่จะขอเพิ่มชื่อ 

-หลักฐานการเกิดที่ออกใหโ้ดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหลักฐานการเกิด 

ที่ออกใหโ้ดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิด (เอกสารต้องแปลและรับรอง  

โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย) 

-หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มช่ือ 

ผูย้ื่นค าร้อง ได้แก่ ผูข้อเพิ่มชื่อ (กรณีผูข้อเพิ่มชื่อเป็นผูเ้ยาว์ให้บิดา มารดาหรอืผูป้กครองตาม  

กฎหมายเป็นผู้ยื่น) 

พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรอง และยืนยันตัวบุคคลของผูข้อเพิ่มชื่อได้  

อย่างนอ้ย ๒ คน 

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะการเวลา

ให้บรกิารตาม

คู่มือฯ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบหลักฐาน 

การยื่นประกอบพิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การ

พิจารณา 

ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าบ้าน และบุคคลที่นา่เชื่อถือให้

ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและ

รายการบุคคลของผูข้อเพิ่มชื่อ สอบสวนเจ้าบ้านที่ขอ

เพิ่มชื่อและค ายินยอม โดยรวบรวมข้อเท็จจรงิ พร้อม

ความเห็น เสนอนายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียน

ท้องถิ่นพิจารณา 

๒๐ วัน ๑๕  วัน 

การ

พิจารณา 

นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา

อนุญาต/ไม่อนุญาตและแจง้ผลการพิจารณา 

๑๐ วัน ๑๐  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  วัน ๒๕  วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 



-๑๖- 

กระบวนงานที่ ๑๖ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 

กรณบีุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

 ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าบ้าน หรอืผูข้อเพิ่มชื่อ และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่จะขอเพิ่มชื่อ  

-ผลการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) (ถ้ามี) 

-เอกสารที่ราชการออกให ้เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร (ถ้ามี)  

ผูย้ื่นค าร้อง  ได้แก่  เจ้าบ้าน หรอืผูข้อเพิ่มชื่อ 

พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรอง และยืนยันตัวบุคคลของผูข้อเพิ่มชื่อได้ อย่างนอ้ย ๒ คน  

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะการเวลา

ให้บรกิารตาม

คู่มือฯ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบหลักฐาน 

การยื่นประกอบพิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การ

พิจารณา 

สอบสวนผูร้้อง เจา้บ้าน พยานบุคคลที่นา่เชื่อถือให้

ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของผูข้อ

เพิ่มชื่อ โดยรวบรวมหลักฐาน พรอ้มความเห็น เสนอให้ 

นายอ าเภอท้องที่ พจิารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

๒๐ วัน ๑๙  วัน 

การ

พิจารณา 

เมื่อได้รับแจง้จากนายอ าเภอแล้ว นายทะเบียนอ าเภอ

หรอืนายทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการเพิ่มช่ือเขา้ใน

ทะเบียนบ้านและแจง้ให้ผู้ขอเพิ่มช่ือทราบ 

๑๐ วัน ๑๐  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  วัน ๒๙  วัน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 

 

 



-๑๗- 

กระบวนงานที่ ๑๗ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎร 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  

ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดมีความประสงค์ 

ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓  

ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าบ้าน หรอืผูข้อเพิ่มชื่อ (ถ้ามี)และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่จะขอเพิ่มชื่อ  

-หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มช่ือ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย โดยสถาบันที่น่าเชื่อถือ 

ผูย้ื่นค าร้อง  ได้แก่  เจ้าบ้าน หรอืผูข้อเพิ่มชื่อ 

พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรอง และยืนยันตัวบุคคลของผูข้อเพิ่มชื่อได้ อย่างนอ้ย ๒ คน  

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะการเวลา

ให้บรกิารตาม

คู่มือฯ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบหลักฐาน 

การยื่นประกอบพิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การ

พิจารณา 

สอบสวนผูร้้อง เจา้บ้าน พยานบุคคลที่นา่เชื่อถือให้

ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอ

เพิ่มชื่อ  และความยินยอมของเจา้บ้านให้เพิ่มช่ือเขา้

ทะเบียนบ้าน โดยรวบรวมหลักฐาน พรอ้มความเห็น 

เสนอ นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่น 

พิจารณา 

๒๐ วัน ๑๕  วัน 

การ

พิจารณา 

นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่น พจิารณา 

อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

๑๐ วัน ๑๐  วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  วัน ๒๕  วัน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 

 



-๑๘- 

กระบวนงานที่ ๑๘ 

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน 

งานทะเบียนราษฎรการขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑ 

ขั้นตอนการให้บรกิาร 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

-บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจง้ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรอืส าเนาทะเบียนประวัติ  

เชน่ ท.ร.๓๘ ,ท.ร. ๓๘/๑ ,ท.ร.๓๘ ก หรือ ท.ร.๓๘ ข  , รูปถ่าย ๒ นิว้  ๒ รูป 

-หลักฐานที่แสดงว่าเกิดในราชอาณาจักร (ถ้ามี) (เชน่ หลักฐานลงบัญชทีหารกองเกิน , 

ใบส าคัญประจ าถิ่นที่อยู่ หรอืใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว เป็นต้น) 

ผูย้ื่นค าร้อง  ได้แก่  ผูร้้อง หรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจ 

พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรอง และยืนยันตัวบุคคลของผูข้อเพิ่มชื่อได้ อย่างนอ้ย ๒ คน  

ประเภท

ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะการเวลา

ให้บรกิารตาม

คู่มือฯ 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ลดขั้นตอนแล้ว 

การ

ตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่รับค ารอ้งและตรวจสอบหลักฐาน 

การยื่นประกอบพิจารณาเบือ้งตน้ 

๑๐  นาที ๙  นาที 

การ

พิจารณา 

นายทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนพยานบุคคล 

พยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบิดา มารดา 

สัญชาติของบิดามารดา ถึงสถานที่เกิด จ านวนพี่นอ้ง

ร่วมบิดามารดา และทีอยู่ปัจจุบัน และรวบรวมหลักฐาน

ทั้งหมดพรอ้มความเห็น เสนอให้นายอ าเภอพิจารณา 

๒๐ วัน ๑๙  วัน 

การ

พิจารณา 

นายอ าเภอ พิจารณาพยานหลักฐาน แล้วแจ้งผลการ

พิจารณาให้นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียน

ท้องถิ่นทราบ 

๙ วัน ๙  วัน 

การ

พิจารณา 

นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบียนท้องถิ่น พจิารณา

ด าเนนิการ และแจ้งผลการพิจารณา 

๑ วัน ๑ วัน 

 รวมระยะเวลาด าเนินการ ๓๐  วัน ๒๙  วัน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

สิบเอกสุวัฒน์      บุตรศรผีา 

สิบเอกประเสริฐ  ธีรวรรณพนิิจ 

 



 

-๑๙- 

กระบวนงานที่ ๑๙ 

 

แผนภูมิการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

การสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

ผู้รับบริการ     แจ้งผู้บริหาร 

-แจ้งทางโทรศัพท์ / ยื่นค ารอ้ง     -เจา้หน้าที่ถือปฏิบัต ิ

โทร.๐-๔๔๘๙-๗๑๕๓ /๐๘๙-๕๘๕๘๙๙๔      -ระยะเวลาการให้บริการเดิม   ๑ วัน / ราย 

ปลัด ๐๘-๖๔๙๔๔๔๖             -ระยะเวลาที่ปรับลดใหม่          ๘  ช.ม./ ราย          

      

 อัตราค่าบริการน้ าดบิ 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบในเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๔๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๘๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ เกิน  ๑๐  กโิลเมตร  เที่ยวละ  ๑,๒๐๐  บาท 

อัตราค่าบริการน้ าประปา 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบในเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๕๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๑,๐๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ เกิน  ๑๐  กโิลเมตร  เที่ยวละ  ๑,๕๐๐  บาท 

 

 



 

       -๒๐- 

กระบวนงานที่ ๒๐ 

 

แผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

งานช่วยเหลือสาธารณภัย ,น้ าท่วม,อุบัติเหต ุ,วาตภัย,อัคคีภัย 

 

ผู้รับบริการ 

     สายด่วนเพลิงไหม้โทร.๑๙๙ /แจ้งผู้บริหาร 

โทร.๐-๔๔๘๙-๗๑๕๓ /๐๘๙-๕๘๕๘๙๙๔ 

            ปลัด ๐๘๖ -๖๔๙๔๔๔๖ 

 ทันทีที่ได้รับแจง้เหตุ  

 

ส่งพนักงานพรอ้มอุปกรณไ์ปที่เกดิเหต ุ

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ระยะเวลาการให้บริการ (ทันทีที่ได้รับแจง้เหตุ) 

 

 

 

 

 



 

-๒๑-   

กระบวนงานที่ ๒๑ 

 

แผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติงาน 

งานการให้บริการบรรทุกน้ า 

 

ผู้รับบรกิารเขยีนค ารอ้ง 

แจ้งผู้บริหาร 

 

เจา้หน้าที่ถือปฏิบัต ิ

ระยะเวลาการให้บริการ (เดิม)  ๒  วัน /ราย 

ระยะเวลาที่ปรับลด(ใหม)่  ๑  วัน /ราย 

 

 อัตราค่าบริการน้ าดบิ 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบในเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๔๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๘๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ เกิน  ๑๐  กโิลเมตร  เที่ยวละ  ๑,๒๐๐  บาท 

อัตราค่าบริการน้ าประปา 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบในเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๕๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ  เที่ยวละ  ๑,๐๐๐  บาท 

-อัตราคา่บรกิารน้ าดิบนอกเขตเทศบาล ฯ เกิน  ๑๐  กโิลเมตร  เที่ยวละ  ๑,๕๐๐  บาท



-๒๒- 

 
                  ขัน้ตอนการบริการงานวชิาการและแผนงาน 

 รับโทรศัพทผ์ู้มาติดตอ่ราชการและประสานงาน กอง / ฝ่าย / 

                                  ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดตอ่ราชการ 

 จัดรายการเสียงตามสายภายในเขตพืน้ท่ีเทศบาล 

 บรกิารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสาร 

 รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

       กระบวนงานที่ ๒๒ 

                   ๑. รับโทรศัพทผ์ู้มาติดตอ่ราการและประสานงาน กอง/ฝ่าย/ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

                            เอกสารประกอบการพิจารณา 

                                    (ไม่มี) 

ระยะเวลาการให้บรกิาร  :  ๑  นาท ี/ ราย 

คา่ธรรมเนยีม               - 

       กระบวนงานที่ ๒๓ 

๒. อ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าแก่ผู้มาติดตอ่ราชการ 

                            เอกสารประกอบการพิจารณา 

ระยะเวลาการให้บรกิาร  :  ๕  นาท ี/ ราย 

คา่ธรรมเนยีม               - 

       กระบวนงานที่ ๒๔ 

 

๓. จัดรายการเสียงตามสายภายในเขตพืน้ท่ีเทศบาล 

                             เอกสารประกอบการพิจารณา 

ท าหนังสอืแจ้งความประสงคป์ระชาสัมพันธ์ให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 

ระยะเวลาการให้บรกิาร  :  ๓๐  นาที 

คา่ธรรมเนยีม               - 

งานวิชาการและแผนงาน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tamru.go.th/site/&ei=vdaDVbDuEcSiugTnmrRw&bvm=bv.96042044,d.c2E&psig=AFQjCNFCkB4h5gjTq-utLrQBlKMo2aXXDg&ust=1434789944308031


-๒๓- 

 

      กระบวนงานที่ ๒๕ 

 

                  ๔. บรกิารข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสารโดยการยื่นค าขอ 

                              เอกสารประกอบการพิจารณา 

                              ๑.ยื่นค าร้องทั่วไป 

                              ๒.ถ่ายหรอืรับรองส าเนาถูกต้อง 

                              ๓.ช าระคา่ธรรมเนยีม  - 



-๒๔- 

  

แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว  

ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรยีน  ผู้บริหารรับทราบข้อมูลเบื้องต้น (นายก / ปลัดเทศบาล) 

ผูร้้องทุกข์ / ร้องเรียน                                                     

ผูไ้ด้รับมอบหมาย / ด้วยตนเอง / โทรศัพท์   ศูนย์ด ารงธรรม 

หนังสือ / เอกสาร     ลงรับเรื่อง 

สายตรงเทศบาลโทร.๐-๔๔๘๙-๗๑๐๓   ตรวจสอบประเภทเรื่อง                                      = ๑๐ นาที      

www.nmt.or.th/chaiyaphumnongbuaraew   สอบถามรายละเอียดความชัดเจนของประเด็น              

 

แจ้งหน่วยงานด าเนินการ 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ออกตรวจสอบสถานที่จรงิ = ๑-๒วัน 

ปัญหาได้รับการ / เยียวยา     

รายงานผลการด าเนนิการ 

แจ้งผลการด าเนนิการให้หน่วยรับค าร้องทุกข์ผู้บริหารรับทราบผลการด าเนินงาน 

แล้วแต่กรณีไม่เกิน ๑๕ วัน    

 

หน่วยรับค าร้องทุกข์ 

โทรศัพท์ (เบือ้งตน้) 

แจ้งผลใหผู้ร้้องทุกข์ทราบ (ภายใน ๑๕ วัน)

กระบวนงานที่  ๒๖ 

http://www.nmt.or.th/chaiyaphum


-๒๕- 

 

กองคลัง 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

           กระบวนงานที่ ๒๗ 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

   เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเชา่  อาคาร  รา้นค้า  ตึกแถว  บริษัท  ธนาคาร  

โรงแรม  หอพัก  โรงภาพยนตร ์ โรงพยาบาล  โรงเรียน  แฟลต  โรงงานอุตสาหกรรม  

คลังสินค้า  โรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณที่ดนิปกติซึ่งใชต้่อเนื่องกับโรงเรือนหรอื

สิ่งปลูกสร้างนัน้ 

อัตราภาษี 

   ร้อยละ  ๑๒.๕  ของ “ค่ารายปี” (จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สนินั้นสมควรใหเ้ชา่ได้ในปีหนึ่ง ๆ) 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

   ๑.เจ้าของทรัพย์สนิ หรอืผูม้อบอ านาจอื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒)  

ต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ ซึ่งทรัพย์สินนัน้ตั้งอยู่ตั้งแตเ่ดือน มกราคม-สิน้เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  

   ๒.พนักงานเจ้าหนา้ที่ออกแบบแจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด.๘) 

   ๓.ผูร้ับประเมินตอ้งช าระภาษีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด.๘)  

ระยะเวลาการใหบ้ริการ (เดิม)  ๑๐ นาที /ราย 

ระยะเวลาที่ปรับลด(ใหม่)           ๕ นาที /ราย   

การอุทธรณ์ 

   หากผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นค าร้องขออุทธรณ์  ภายใน ๑๕ วัน   

  นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด.๘) 

 

 



-๒๖- 

 

 

                อัตราโทษและค่าปรับ  

   ๑.ผูใ้ดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมคีวามผิดโทษปรับไม่เกิน  ๒๐๐  บาท  

 และเรยีกเก็บภาษีอื่นหลังได้ไม่เกิน  ๑๐  ปี  

   ๒.ผูใ้ดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรอืไม่บริบูรณ์มีความผิด  

 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  ๖  เดือน  หรอืปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท  หรอืทั้งจ าทั้งปรับและเรียกเก็บ   

      ภาษีย้อนหลงัได้ไม่เกิน  ๕  ปี 

   ๓.ถ้าช าระภาษีเกินก าหนด  ๓๐  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจง้การประเมิน  

ให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้ 

 -ไม่เกิน  ๑  เดือน  เพิ่มรอ้ยละ  ๒.๕ 

 -เกิน  ๑  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๒  เดือน  เพิ่มรอ้ยละ  ๕ 

 -เกิน  ๒  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๓  เดือน  เพิ่มรอ้ยละ  ๗.๕  

 -เกิน  ๓  เดือน  แต่ไม่เกิน  ๔  เดือน  เพิ่มรอ้ยละ  ๑๐ 

 



-๒๗- 

 

          กระบวนงานที่ ๒๘ 

 

ภาษีป้าย 

   เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรอืเครื่องหมายการค้าหรอืโฆษณาหรอื  

กิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรอืโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ  หรอื  

เครื่องหมายที่เขียน  แกะสลัก จารึกหรอืท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

อัตราภาษี 

  ๑.ป้ายที่มอีักษรไทยล้วน คิดอัตรา  ๓  บาท / ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร 

  ๒.ป้ายที่มอีักษรไทยปนอักษรตา่งประเทศ ปนภาพหรอืเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา  ๒๐ บาท 

  ๓.ป้ายดังต่อไปนี ้คิดอัตรา  ๔๐  บาท  ต่อ  ๕๐๐  ตารางเซนติเมตร  

    ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรอืเครื่องหมายใด ๆ หรอืไม่ 

    ป้ายที่มอีักษรไทยบางสว่นหรอืทั่งหมดอยู่ใต้หรอืต่ ากว่าอักษรตา่งประเทศ 

  ๔. ป้ายที่ค านวณพืน้ที่และประเภทของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ตอ้งเสียภาษีกว่า  

ป้ายละ  ๒๐๐  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  ๒๐๐  บาท 

การยื่นแบบประเมินและการช าระภาษี 

  ๑.เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดอืน  

มกราคม-สิน้เดือนมนีาคม ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้น ป้ายที่เริ่มตดิตั้งหรอื 

แสดงในปีแรกใหย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  ๑๕  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่  

วันเริ่มตดิตั้งหรอืแสดงจนถึงสิน้ปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวด ๆ ละ ๓ เดือนของปี  

  ๒.ช าระภาษีป้ายภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมนิจากพนักงานเจ้าหนา้ที่  

  ๓.ถ้าภาษีป้ายเกิน  ๓,๐๐๐  บาท  จะขอผอ่นช าระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้ 

 ระยะเวลาการใหบ้ริการ (เดิม)  ๑๐ นาที /ราย 

 ระยะเวลาที่ปรับลด(ใหม่)           ๕ นาที /ราย   

 

 

 

 

 

 

 
 
 



-๒๘- 

 

 

การอุทธรณ์ 

ถ้าผู้มหีนา้ที่เสียภาษีได้รับแจง้การประเมิน แล้วเห็นวา่ไม่ถูกต้องให้ยื่นค าร้องอุทธรณ์

ต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่ ตามแบบ ภ.ป.๔ ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจง้ประเมนิ  

อัตราโทษและค่าปรับ 

  -ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่ก าหนดเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ  ๑๐ 

ของจ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษี 

  -ยื่นแบบไม่ถูกต้องเสียเงนิเพิ่มรอ้ยละ  ๑๐  ของจ านวนเงินที่ประเมนิเพิ่มเติม 

  -ไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนดเสียเงินเพิ่มรอ้ยละ  ๒  ต่อเดอืน   

ของจ านวนเงินที่ตอ้งเสียภาษี        

    

 

 

 

 
 
 
 
 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-๒๙-  

 

กองช่าง 

          กระบวนงานที่ ๒๙ 

ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน 

มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงคจ์ะท าการขุดดนิโดยมีความลึกจากระดับพื้นดนิเกินสาม

เมตรหรอืมีพื้นที่ปากบ่อดนิเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  หรือมีความลกึหรือมีพื้นที่ตามที่เจา้

พนักงานทอ้งถิ่นประกาศก าหนดให้แจ้งต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจา้พนักงาน

ทอ้งถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งขอ้มูลดังตอ่ไปนี ้

               (๑)  แผนผังบริเวณที่ประสงคจ์ะท าการขุดดนิ 

               (๒)  แผนผังแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบริเวณข้างเคยีง 

               (๓)  รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

               (๔)  วิธีการขุดดนิและการขนดิน 

               (๕)  ระยะเวลาท าการขุดดนิ 

               (๖)  ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

               (๗)  ที่ตัง้ส านักงานของผู้แจ้ง 

               (๘)  ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว่นได้เสยีเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดนิ 

               (๙)  เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหน่ึงโดยถูกต้องแล้วให้เจ้า

พนักงานทอ้งถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการ

แจ้งให้แก่ผู้น้ันภายในเจ็ดวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเร่ิมตน้ท าการขุดดนิตามที่ได้

แจ้งไว้ไดต้ัง้แตว่ันท่ีไดร้ับใบแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นแจ้ง

ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 

ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล  ถ้าผู้แจ้ง

ได้แก้ไขให้ถูกตอ้งภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง

ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกตอ้งผู้ไดร้ับใบรับแจ้งตอ้งเสีย

คา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 



 
-๓๐- 

  

มาตรา ๑๙  ในระหว่างการขุดดนิ ผู้ขุดดนิตามมาตรา ๑๗ ตอ้งเก็บใบรับแจ้ง 

แผนผัง  บริเวณ และรายการไว้ที่สถานท่ีขุดดนิหน่ึงชุด และพร้อมที่จะให้พนักงาน

เจา้หน้าที่ตรวจดูไดถ้้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดนิ

ตามมาตรา ๑๗ขอรับใบแทนใบรับแจ้งตอ่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรอืถูกท าลายดังกลา่ว รับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรอื

ตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการท่ีจา้งหรือตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

         มาตรา ๒๒  การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุ

คุม้ครองการขุดดนิท่ีไดก้่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิของบุคคลหรอืต่อ

สภาพแวดลอ้มผู้ดิน  ไม่วา่จะเป็นเจ้าของที่ดนิ ผู้ครอบครองที่ดนิ  ลูกจ้างหรอืตัวแทน  

ตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการน้ัน เวน้แต่จะมีเหตุท่ีไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๓  การขุดบอ่น้ าใช้ที่มีพืน้ท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร  ผู้ขุดดนิ 

ไม่ต้องแจ้งตอ่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น 

 มาตรา ๒๔  การขุดดนิโดยมีความลึกจากระดับพื้นดนิไม่เกินสามเมตร  

เมื่อจะขุดดนิใกลแ้นวเขตที่ดนิของผู้อื่นในระยะนอ้ยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดนิ 

ที่จะขุดดนิต้องจัดการปอ้งกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท า 

 ขัน้ตอนการให้บริการ 

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของตนเองให้พรอ้มเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 

ในการออกใบรับแจ้ง จะท าให้การออกใบรับแจ้งรวดเร็ว  เพื่อไม่ให้เกดิความล่าช้า 

ในข้ันตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตและท าให้การบรกิารประชาชนมีความรวดเร็ว  

ถูกตอ้ง ทันเวลา 

 อัตราคา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่าย 

               (๑)  คา่ธรรมเนยีมใบรับแจ้งการขุดดนิ หรอืถมดินฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

               (๒)  คา่คัดส าเนาหรอืถ่ายเอกสาร หนา้ละ ๕ บาท 

คา่ใช้จ่าย 

               (๑)  คา่พาหนะเดนิทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดนิหรอืถมดินให้จ่ายเทา่ท่ีจ าเป็น 

และใช้จา่ยไปจรงิ 

               (๒)  คา่เบี้ยเลีย้งในการเดนิทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดนิหรอืถมดิน ให้จ่าย 

เท่าที่จ าเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปท างานเท่าอัตราของทางราชการ 



-๓๑- 

 

หมวด  ๖  บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดท าการขุดดนิตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖ 

วรรคสามโดยไม่ไดร้ับใบรับแจ้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือ

มาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแตก่รณี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรอืปรับไม่เกนิ 

ห้าหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ   

หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในบรเิวณห้ามขุดดนิหรอืถมดินตามมาตรา ๖(๑) ผู้นัน้

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 มาตรา ๓๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรับ 

ไม่เกินสามหมื่นบาทหรือปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลา 

ที่ไม่ปฏิบัตติาม 

         มาตรา ๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

         มาตรา ๓๘  ผู้ใดขัดขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงาน

เจา้หน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

         มาตรา ๓๙ ผู้ขุดดนิใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งเดอืนและหรอืปรับไม่เกนิห้าพันบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๔๐  ผู้ใดไดร้ับค าส่ังของเจา้พนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดนิหรอื 

การถมดินตาม      

 มาตรา ๒๙ วรรคสองหรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัตติาม 

ค าสั่งนัน้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปีหรอืปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

               มาตรา ๔๑  ผู้ใดไดร้ับค าส่ังของเจา้พนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหาย 

ที่อาจเกดิข้ึนหรอืจัดการแก้ไขการขุดดนิหรอืถมดิน  ตามมาตรา ๒๙ วรรคสองหรือ 

มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัตติามค าสั่งนัน้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

สามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

ระยะเวลาการให้บรกิาร (เดิม)    :  ๗  วัน / ราย 

ระยะเวลาท่ีปรับลด (ใหม่)         :   ๕  วัน / ราย 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวเปดิให้บริการประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์                           

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 



-๓๒- 

          กระบวนงานที่ ๓๐ 

ขั้นตอนการขออนุญาตถมดิน 

มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงคจ์ะท าการถมดนิโดยมีความสูงของเนนิดินเกนิกวา่ 

ระดับท่ีดินตา่งเจ้าของที่อยู่ข้างเคยีง และมีพื้นที่ของเนนิดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือ

มีพืน้ท่ีตามที่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นประกาศก าหนดตอ้งจัดให้มีการระบายน้ าเพยีงพอ 

ที่จะไม่ก่อให้เกดิความเดือดรอ้นแก่เจา้ของที่ดินอยู่ข้างเคยีงหรือบุคคลอื่น 

พืน้ท่ีท่ีเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

การถมดินที่มีพืน้ท่ีเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพืน้ท่ีเกินกว่าที่เจา้พนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตอ้งจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่งต้อง

แจ้งการถมดินน้ันตอ่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นก าหนด 

 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกตอ้งแล้วให้เจ้าพนักงาน

ทอ้งถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง

ให้แก่ผู้น้ันภายในเจ็ดวันนับแตว่ันท่ีไดร้ับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเร่ิมตน้ท าการถมดนิตามที่ได้แจ้ง

ไว้ไดต้ัง้แตว่ันท่ีไดร้ับใบรับแจ้งให้น าบทบัญญัตมิาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคหา้ 

มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๗  ผู้ถมดนิตามมาตรา ๒๖ ตอ้งท าการถมดนิให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง

ที่ออกตามมาตรา ๖ 

 มาตรา ๒๘  ผู้ถมดนิตามมาตรา ๒๖ ตอ้งควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๗ และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรอืตัวแทนซึ่งไดก้ระท าในทางการที่

จ้างหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมวด  ๖  บทก าหนดโทษ 

 

มาตรา ๓๕  ผู้ใดท าการขุดดนิตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖ 

วรรคสามโดยไม่ไดร้ับใบรับแจ้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสองหรือ

มาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแตก่รณีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรอืปรับไม่เกนิห้าหมื่น

บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

 

 

 



-๓๓- 

 

  หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในบรเิวณห้ามขุดดนิหรอืถมดินตาม 

มาตรา ๖(๑) ผู้นัน้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงแสนบาท  

หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 มาตรา ๓๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตอ้งระวางโทษปรับ 

ไม่เกินสามหมื่นบาทหรือปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลา 

ที่ไม่ปฏิบัตติาม 

 มาตรา ๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๓๘  ผู้ใดขัดขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจา้หน้าที่ใน

การปฏิบัตกิารตามมาตรา ๓๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๓๙  ผู้ขุดดนิใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับ 

จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดอืนและหรอืปรับไม่เกนิห้าพันบาท  หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๔๐  ผู้ใดไดร้ับค าส่ังของเจา้พนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดนิหรอื 

การถมดินตาม 

 มาตรา ๒๙ วรรคสองหรือมาตรา 31 วรรคหน่ึงหรือวรรคสองไม่ปฏิบัตติาม 

ค าสั่งนัน้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปีหรอืปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 มาตรา ๔๑  ผู้ใดไดร้ับค าส่ังของเจา้พนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความ 

เสียหายที่อาจเกดิข้ึนหรอืจัดการแก้ไขการขุดดนิหรอืถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสองหรือ

มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัตติามค าสั่งนัน้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม

หมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

 ขอ้แนะน าส าหรับประชาชน 

๑. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของตนเองให้พรอ้มเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการออกใบ

รับแจ้ง จะท าให้การออกใบรับแจ้งรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกดิความล่าช้า 

ในข้ันตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตและท าให้การบรกิารประชาชนมีความรวดเร็ว 

ถูกตอ้ง ทันเวลา 

 อัตราคา่ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่าย 

               (๑)  คา่ธรรมเนยีมใบรับแจ้งการขุดดนิหรอืถมดินฉบับละ ๕๐๐ บาท 

               (๑)  คา่คัดส าเนาหรอืถ่ายเอกสาร หนา้ละ ๕ บาท 

 



-๓๔- 

 

คา่ใช้จ่าย 

    (๑)  คา่พาหนะเดนิทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดนิหรอืถมดินให้จ่ายเทา่ท่ีจ าเป็นและใช้

จ่ายไปจริง 

               (๒)  คา่เบี้ยเลีย้งในการเดนิทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดนิหรอืถมดิน ให้จ่าย

เท่าที่จ าเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปท างานเท่าอัตราของทางราชการ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๔๕  ผู้ใดขุดดนิหรอืถมดินอันมีลักษณะที่ตอ้งแจ้งต่อเจา้พนักงาน 

ทอ้งถิ่นตาม พรบ.นี้อยู่ก่อนวันท่ี พรบ. นี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใดให้ปฏิบัตติามมาตรา ๑๗ 

หรือ 

  มาตรา ๒๖ แล้วแตก่รณีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ พรบ. นี้มีผลใช้บังคับ 

ในท้องที่น้ันและเมื่อไดด้ าเนินการแลว้ให้ถือว่าผู้นัน้ได้รับใบแจ้งตาม พรบ. นัน้ 

ระยะเวลาการให้บรกิาร (เดิม)    :  ๗  วัน / ราย 

ระยะเวลาท่ีปรับลด (ใหม่)         :   ๕  วัน / ราย 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวเปดิให้บริการประชาชน วันจันทร์ - วันศุกร์ 

           เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๓๕- 

          กระบวนงานที่ ๓๑ 

 

การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

วิธีการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

๑. มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ (การกอ่สร้าง    

          ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือมาตรา ๒๒ (การรื้อถอนอาคาร) วิธีน้ี 

ตอ้งได้รับใบอนุญาตกอ่นจึงจะเริ่มด าเนินการได้ 

 ๒.ยื่นความประสงคจ์ะกอ่สร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื เคลื่อนย้ายอาคาร   ต่อเจา้ 

          พนักงานทอ้งถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ(การกอ่สร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเคลื่อนย้าย 

อาคารหรือรื้อถอนอาคารโดยไม่ขออนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น) วิธีนีเ้มื่อยื่นความ 

ประสงคแ์ละ   

เจา้พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งแลว้ ผู้แจ้งสามารถเริ่มด าเนินการได้นับต้ังแต่ 

วันท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับแจ้ง 

การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

๑. ลักษณะอาคารที่ต้องย่ืนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อาคารที่จะด าเนนิการ 

ก่อสร้างใหม่ทุกประเภท และรวมถึง สะพาน ทางหรอืทอ่ระบายน้ า ทา่น้ า รั้ว ก าแพง ปา้ย 

ที่มีขนาดเกนิหน่ึงตารางเมตร หรือทัง้โครงสร้างมีน้ าหนักเกนิกวา่ ๑๐ กิโลกรัม   

๒.เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

๑.การแจ้งความประสงคจ์ะกอ่สร้างอาคารตาม   มาตรา  ๒๑ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

            ๑.แบบค าขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร (แบบ ข.๑ข.๒ ข.๓ หรือ ข.๔ แล้วแตก่รณี 

           ๒.แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน ๕ ชุด 

           ๓.รายการค านวณชุดหนึ่ง (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรอือาคารที่ 

        ก่อสร้างด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

           ๔.หนังสอืแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่เป็นตัวแทนเจา้ของอาคาร 

       เป็นผู้ขออนุญาต) 

 

 



-๓๖-   

 

           ๕.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนติบิุคคล 

       ผู้ขออนุญาตท่ีออกให้ไม่เกินหกเดอืน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

           ๖.หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรอืผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล 

       (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

           ๗.หนังสอืแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารพรอ้มทั้ง 

       ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมการ 

       ควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

       หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแตก่รณี) 

           ๘.ส าเนาหรอืภาพถ่ายโฉนดที่ดนิ เลขที่ น.ส.๓ เลขท่ี ส.ค.๑ เลขท่ี.....จ านวน ๑ ฉบับ  

           ๙.หนังสอืแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

          ๑๐.ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพ 

      สถาปัตยกรรมควบคุมผู้ควบคุมงาน จ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารที่มีลักษณะ 

      ขนาดใหญ่อยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้ว 

      แต่กรณ)ี 

         ๑๑.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ส าเนาหรอืภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 

หนังสอืแสดงความยินยอมจากเจ้าของธนาคาร (กรณีครอบครองเป็นผู้ขออนุญาต) 

ระยะเวลาการให้บรกิาร (เดิม)    :  ๔๕  วัน / ราย 

ระยะเวลาท่ีปรับลด (ใหม่)         :  ๑๕  วัน / ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 -๓๗- 

          กระบวนงานที่ ๓๒ 

 

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามแบบค าขออนุญาต 

             ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พร้อมเอกสารประกอบ 

นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารปอ้งกัน ตรวจสอบผังเมือง และ 

             ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

นายช่าง วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 

เจา้พนักงานท้องถิ่นพจิารณาค าขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ขออนุญาต  

ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเทา่ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดนิลงนาม 

          รับรองส าเนาทุกหนา้ (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนังสอืยินยอมของเจา้ของที่ดินให้ 

           ก่อสร้างอาคารในท่ีดินหรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดนิ) 

หนังสอืยินยอมชิดเขตท่ีดินตา่งเจ้าของ 

หนังสอืรับรองผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและ 

          ค านวณโครงสรา้งอาคาร 

หนังสอืรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ 

          งานสถาปัตยกรรม  

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอ้มรายการ 

          ค านวณโครงสรา้ง 

รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย (กรณีอาคารตอ้งมีระบบบ าบัดน้ าเสีย) 

ใบอนุญาตกอ่สร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต  

ระยะเวลาให้บริการ (เดิม)   :  ๔๕  วัน / ราย 

ระยะเวลาท่ีปรับลด (ใหม่)   :  ๑๕  วัน / ราย 

 

 

 



-๓๘- 

 

การรับเรื่องราวร้องทุกข ์

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ยื่นหนังสือร้องเรยีนดว้ยตนเอง 

รับแจ้งทางโทรศัพท์ 

มีบุคคล มีสถานท่ีกอ่สร้าง 

มีหนังสือยืนยันวา่ได้รับความเดอืดร้อนจริง 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

เจา้หน้ารับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 

เจา้หน้าที่ตรวจสอบและเสนอเรื่องตามล าดับชั้น 

เจา้พนักงานท้องถิ่นพจิารณาสั่งการ 

แจ้งผลการด าเนินงานให้ประชาชนผู้รอ้งทุกขท์ราบ 

ระยะเวลาให้บริการ (เดิม)   :  ๑๕  วัน / ราย 

ระยะเวลาท่ีปรับลด (ใหม่)   :  ๑๐  วัน / ราย 

บทก าหนดโทษ 

 “มาตรา๖๕ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรา๒๑มาตรา๒๒มาตรา๓๑ 

มาตรา๓๒มาตรา๓๓มาตรา๓๔มาตรา๕๒  วรรคหกมาตรา๕๗หรือ 

มาตรา๖๐ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามเดือนหรอืปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท 

หรือทัง้จ าทัง้ปรับนอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรา๒๑ 

มาตรา๓๑มาตรา๓๒มาตรา๓๔หรือมาตรา๕๗ยังตอ้งระวางโทษปรับอกีวัน 

ละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะได้ปฏิบัตใิห้ถูกตอ้ง” 

(มาตรา๖๕แก้ไขโดยพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕มาตรา๒๒)  

 

 

 

 



-๓๙- 

 

มาตรา๖๕ทวผิู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา๓๒ทวติอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ 

สามเดอืนหรือปรับ ไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ นอกจากต้องระวางโทษ 

ตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา๓๒ทวยิังตอ้งระวางโทษปรับอกีวันละ 

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัตใิห้ถูกตอ้ง 

 มาตรา๖๕ตรีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา๓๙เบญจวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินสามเดอืนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับนอกจากระวางโทษตาม 

วรรคหนึ่งแล้วผู้ใดฝ่าฝืน 

มาตรา๓๙เบญจวรรคหนึ่งยังต้องระวางโทษ ปรับอกีวันละไม่เกิน 

หนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัตใิห้ถูกตอ้ง มาตรา๖๕จัตวาผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติ 

ตามค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา๔๖ทวติอ้ง ระวางโทษปรับไม่เกิน 

สามหมื่นบาทนอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติาม 

มาตรา๔๖ทวยิังตอ้งระวาง โทษปรับอกีวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลา 

ที่ยังฝ่าฝืนหรอืจนกว่าจะได้ปฏิบัตใิห้ถูกตอ้ง” (“มาตรา๖๕ทวมิาตรา๖๕ตรีและ 

มาตรา๖๕จัตวาบัญญัติเพิ่มโดยพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

มาตรา๒๖) 

งานบริการด้านสาธารณูปโภค 

                            ๑. งานขยายเขตไฟฟา้   (กรณีที่สายไฟฟ้าไม่ไดพ้าดผ่าน) 

                            ๒. งานซ่อมแซมระบบไฟฟา้สาธารณะที่ช ารุด 

                            ๓. งานซ่อมแซมโครงการท่ีเทศบาลฯ ด าเนินการ 

                           ๔.  งานระบบน้ าประปาที่ยังเข้าไม่ถงึ 

                           ๕.  งานซ่อมแซมระบบเสยีงตามสายของเทศบาลฯ 

                            ๖  งานส ารวจ   ออกแบบ  ประมาณราคาสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ 

 

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวเปิดให้บริการประชาชน  จันทร ์– ศุกร์          

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น 

 

 

 



 

-๔๐- 

          กระบวนงานที่ ๓๓ 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

เคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

แจ้งพนักงานทอ้งถิ่นทราบตามแบบฟอรม์ที่ทอ้งถิ่นก าหนดและต้องด าเนนิการ 

ดังนี ้

               ๑.ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งตอ้งเป็นผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบ 

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม 

๒.ชื่อผู้รับผิดชอบออกแบบค านวณอาคารซึ่งตอ้งเป็นผู้ไดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ 

วิศวกรรม 

              ๓.ชื่อผู้ควบคุมงานตอ้งได้รับใบประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมตามกฎหมายว่าดว้ย 

วิชาชีพสถาปัตยกรรม และใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมตามกฎหมายว่าดว้ย 

วิชาชีพวิศวกรรม 

              ๔.ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตามขอ้ ๑,๒ และ ๓ 

              ๕.หนังสอืรับรองของบุคคลตามข้อ ๑,๒, และ ๓ ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและ 

ค านวณอาคารพรอ้มทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง รือ้ถอน ดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้าย 

อาคารนัน้ถูกต้องตามบทบัญญัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

-๔๑- 

 

๖.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอ้มรายการค านวณ 

โครงสรา้งอาคารที่จะกอ่สร้างรือ้ถอน ดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 

               ๗.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ขออนุญาต  

               ๘.ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเทา่ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดนิลงนามรับรอง 

ส าเนาถูกต้องทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจา้ของตอ้งมีหนังสอืยินยอมของเจา้ของที่ดิน 

ให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดินหรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดนิ) 

 

แผนผังขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประเภทท่ี  ๒  และประเภทท่ี  ๓ 

 

ผูข้ออนุญาตยื่นหนังสือรับใบอนุญาตฯ พรอ้มเอกสารประกันภัยต่อ อปท. 

            (เมื่อก่อสรา้งแล้วเสร็จ) 

อปท.ตรวจสิ่งปลูกสร้างระยะปลอดภัยและเอกสารหลักฐาน 

อปท.ออกใบอนุญาตธพ.น.๔ 

อปท.แจ้งผูข้ออนุญาตเพื่อช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคา่ธรรมเนียมถังและ 

รับในอนุญาตธพ.น.๔  

อปท.ส่งส าเนาใบอนุญาตให ้พนจ.ทราบภายใน  ๕  วัน 

 

ระยะเวลาให้บริการ (เดิม)   :  ๑๕  วัน / ราย 

ระยะเวลาท่ีปรับลด (ใหม่)   :  ๑๐  วัน / ราย                            

              ผู้รับผิดชอบ: นายสาธุ        เทพรัตน์ 

                                   นายประสทิธิ์   รังษี 

                                   นายสมศักดิ์     หลา้ก่ า 

                                   นายธนรัฐ        สมินอก 

นายธนาเพ็ชรสูงเนนิ 

น.ส.ณีรภา       เคนจัตุรัส 

 



-๔๒- 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานการยื่นค าร้องขอ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / สถานที ่

 

เขียนค าร้อง / ยื่นเอกสาร 

กรณีรายใหม ่

ออกตรวจสถานท่ีแนะน าดา้นหลักสุขาภิบาล 

-ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการ 

-รับใบอนุญาตภายใน ๗ วัน 

กรณีรายเก่า 

ถ้ามีปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัสขุาภิบาล 
-ช าระคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตประกอบกจิการ 

-รับใบอนุญาตภายใน ๗ วัน 

 



-๔๓- 

ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว เรื่องการควบคุมกิจการหรือการค้าที่

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ / เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว เรื่องสถานที่จ าหน่าย

อาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการท่ีเป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ อาท ิกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ์กิจการยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

กิจการเกี่ยวกับรับจ้างแตง่ผม และสถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหารเกี่ยวกับ

อาหาร ,เครื่องดื่ม ,น้ าด่ืม กิจการ เกี่ยวกับเวชภัณฑ์ ,อุปกรณ์การแพทย์เครื่องส าอาง ,

ผลิตภัณฑ์ช าระลา้ง กิจการเกี่ยวกับการเกษตร กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ กิจการเกี่ยวกับ 

กิจการเกี่ยวกับไม้   กิจการเกี่ยวกับ หิน  ดิน ทราย ซีเมนต ์ หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลงึ กิจการ

เกี่ยวกับปโิตรเลยีม ,ถ่านหิน ,สารเคมี และกจิการอื่นๆ ผู้ประกอบกจิการต้องยื่นแบบค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพตอ่เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น เทศบาล

ต าบลหนองบัวระเหว 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

   

 
ผู้ประกอบการรับแบบค าขอรับใบอนุญาต  หรือแบบค า ขอตอ่อายุใบอนุญาตได้ ณส า

นักงานเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

  ส าหรับผู้ประกอบการรายใหม่ รับแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการฯ 

ก่อนหรือขณะด าเนนิการก่อสร้างอาคาร โรงเรอืนหรือก่อนประกอบกจิการฯ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขออกตรวจสถานประกอบกจิการฯ ถ้าถูกตอ้งตามหลักสุขาภิบาล เจา้พนักงาน

ทอ้งถิ่นออกใบอนุญาตประกอบกจิการฯภายใน ๗ วัน ถา้ไม่ถูกตอ้งให้ด าเนินการให้ถูกต้อง  

  ส าหรับผู้ประกอบการรายเก่า รับแบบขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการ

ฯ ก่อนวันส้ินอายุใบอนุญาตฯ ภายใน วันที่ ๓๐ธันวาคม ของทุกปี เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นออก

ใบอนุญาตฯภายใน ๗ วัน 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=999&ei=08iDVa-iC8ytuQTt_IDwBQ&bvm=bv.96042044,d.c2E&psig=AFQjCNG9OTlUgxO-yXFZWcxfiuyTA9Ap7w&ust=1434786339590126
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jomsi.go.th/fileupload/455920.docx&ei=JcmDVdLRGtOzuASKh4GIBg&bvm=bv.96042044,d.c2E&psig=AFQjCNG9OTlUgxO-yXFZWcxfiuyTA9Ap7w&ust=1434786339590126


-๔๔- 

 

การขอยกเลกิกิจการ 

   

   ตอ้งยื่นค าร้องต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นกอ่นใบอนุญาตจะสิ้น 

                       อายุภายใน ๓๐ วัน 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
  ออกใบอนุญาต ให้ประกอบกจิการท่ีเป็นอันตรายตอ่สุขภาพ สถานท่ี

จ าหน่ายอาหารหรอืสถานท่ีสะสมอาหาร          

ไม่อนุญาต โดยให้ผู้ประกอบการด าเนนิการแก้ไข ปรับปรุง ในกรณี 

ไมถู่กตอ้งตามหลักสุขาภิบาล 

 
อัตราโทษและค่าปรับ 

 
ผู้ประกอบการรายใดไม่ช าระคา่ธรรมเนยีมตามเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระค่าปรับเพิ่มขึน้อีก

ร้อยละยี่สบิของจ านวนค่าธรรมเนียมที่คา้งช าระ เวน้แต่จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อน

ก าหนดการเสยีค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัตินี ้ ผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัตติามหรอืฝ่า

ฝืนข้อบังคับน้ีจะต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่งเทศบัญญัติกจิการท่ีเป็นอันตรายตอ่

สุขภาพ และกจิการเกี่ยวกับสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรอืสถานท่ีสะสมอาหาร พ .ศ.๒๕๔๔ 

เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกจิการได้ ใบอนุญาตแต่ละ

ประเภทมีอายุ ๑ ปี 

หลักฐาน 

๑.ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ 

๒.ส าเนาทะเบยีนบา้น 

๓.ใบอนุญาตฉบับเดมิ(ผู้ประกอบการรายเก่า) 

 

 



-๔๕-  

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) 

 

-ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

  ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 

-เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงเรื่องราวร้องทุกข์  ๒ วัน/ราย 

 

-เจ้าหนา้ที่รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารพิจารณา  ๒ วัน/ราย 

 

-ผูบ้ริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ    ๒ วัน/ราย 

 

-เจ้าหนา้ที่แจง้ตอบรับผลกด าเนนิการให้ผู้รอ้งเรียนทราบ  ๑ วัน/ราย 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๕  ขั้นตอน   ระยะเวลา ๗ วัน /ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๖-   

          กระบวนงานที่ ๓๔ 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 

 

การขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

๒.ส าเนาทะเบียนบ้านของผูข้อใบอนุญาต 

๓.ใบอนุญาต พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔.ใบอนุญาตท าการค้าจากส านักทะเบียนการค้า 

๕.ใบอนุญาตหรอืใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน 

-กรณีค าขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนส่งคืนในคราวเดียวกัน 

รายงานผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

ตรวจสอบสถานที่ด าเนินการ 

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาตโดยแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้ 

รับค าขอ 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๔  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ๒๐  วัน / ราย



-๔๗- 

 

กิจการเข้าข่ายจะต้องช าระใบอนุญาต 

 

๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

 ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

   ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ าดื่ม 

   ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอางผลติภัณฑ์ 

ช าระลา้ง 

   ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

   ๖.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรอืแร่ 

   ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต ์เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

   ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบรกิาร 

 ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

 ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดนิทราย ซีเมนต์ 

 ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับ ปโิตรเลี่ยมถ่านหิน สารเคมี 

 ๑๓. กิจการอื่นๆ ดังนี้ 

         - การพมิพ์หนังสอืหรอืพมิพ์อื่นที่มีลักษณะเดยีวกันด้วยเครื่องจักร 

         - การผลติการซ่อมเรื่องอิเล็คโทรนิคส ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็คโทรนคิส์ 

                        อุปกรณ์ไฟฟา้ 

         - การผลติ เทยีน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลงึ 

         - การพมิพ์แบบ พิมพ์เขยีว หรอืการถ่ายเอกสาร 

         - การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ช ารุด ใช้แลว้ หรือเหลอืใช้ 

         - การประกอบกจิการโกดังสนิค้า 

         - การล้างขวด ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

         - การพมิพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช้ส่ิงทอ 

         - การกอ่สร้าง 

 



 
-๔๘-   

 

ขั้นตอนในการยื่นค าขอใบอนุญาต 

 
  ๑. ให้ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตเมื่อเร่ิมประกอบกจิการพร้อมเอกสารดังนี้ 

         - ส าเนาบัตรประชาน 

          - ส าเนาทะเบยีนบา้นขอผู้ขออนุญาต 

           - ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ 

          - ใบอนุญาตท าการคา้จากส านักทะเบยีนการค้า 

          - ใบอนุญาตหรอืใบแจ้งประกอบกจิการโรงงาน 

  ๒. ในรายที่เคยช าระอยู่ก่อนแล้วให้มายื่นค าขอตอ่ใบอนุญาตภายใน          

 วันท่ี ๓๐ ธันวาคม   ของทุกปีพรอ้มทั้งน าใบอนุญาตใบเดิมมายื่นดว้ย 

  ๓. ถ้ายื่นเกินเดือนธันวาคมจะเสยีเงินเพิ่มร้อยละ ๒๐ของค่าธรรมเนียมที่ช าระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔๙- 

 

          กระบวนงานที่ ๓๕ 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(การขออนุญาตจัดตั้งตลาด) 

 

การขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน 

   -กรณีค าขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้นส่งคนืในคราวเดียวกัน 

รายงานผู้บรหิารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  นับแตว่ันท่ีไดร้ับค าขอ 

ตรวจสอบสถานท่ีด าเนนิการ 

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาตโดยแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๒๐ วัน  

นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๔  ขัน้ตอน  ระยะเวลา  ๒๐  วัน / ราย



-๕๐- 
หลักฐานประกอบการขออนุญาตจัดตัง้ตลาด 

 

กรณีขออนุญาตรายใหม่ 

  ๑. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

  ๒. บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการหากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือ 

 ใบอนุญาต 

  ๓. ส าเนาทะเบยีนบา้นของบ้านท่ีใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการ 

  ๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของ 

ผู้แทนนิติบุคคลหากผู้ขอเป็นนติบิุคคล 

  ๕. ส าเนาใบอนุญาตปลูกสรา้งอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ 

ประกอบการสามารถใช้ประกอบการนัน้ได้โดยถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ย 

การควบคุมอาคาร 

  ๖. หนังสอืมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและ 

ผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมาด าเนินการด้วยตนเอง 

                      (เอกสารตามข้อ๑–๕ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนามาด้วย)  

กรณีตอ่ใบอนุญาต 

  ๑. บัตรประจ าตัวผู้ได้รับใบอนุญาต 

  ๒. บัตรประจ าตัวของผู้แทนนติบิุคคลในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนติบิุคคล 

  ๓. กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อผู้แทนนติบิุคคลตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้แทนนติิ 

บุคคลและเลขหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ไดร้ับอนุญาต 

  ๔. หนังสอืมอบอ านาจพร้อมถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบและผู้รับมอบ 

กรณีผู้ไดร้ับใบอนุญาตไม่สามารถมาด าเนนิการดว้ยตนเอง 

  ๕. ใบอนุญาตหรอืใบแทนใบอนุญาตฉบับเดมิ 

กรณีแจ้งเลกิกิจการ 

  ๑ . ใบอนุญาตฉบับเดมิ 

  ๒. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้รับใบอนุญาต 

                      (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา)  



 

-๕๑- 

 

กรณีใบอนุญาตช ารุดหรอืสูญหาย 

๑. ใบอนุญาตประกอบกจิการเดมิและใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามแบบอภ.๕ 

(ถ้ามี) ที่ช ารุดในสาระส าคัญ 

๒. หลักฐานการแจ้งความกรณีสูญหาย



 
-๕๒- 

 

          กระบวนงานที่ ๓๖ 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

(การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ) 

 

การขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

ยื่นค าขอตรวจสอบค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน 

   -กรณีค าขอและเอกสารหลักฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้นส่งคนืในคราวเดียวกัน 

รายงานผู้บรหิารเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๗ วัน  นับแตว่ันท่ีไดร้ับค าขอ 

ตรวจสอบสถานท่ีด าเนนิการ 

ออกใบอนุญาต/ไม่ออกใบอนุญาตโดยแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๒๐ วัน  

นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 

 

สรุป กระบวนงานบริการ  ๔  ขัน้ตอน  ระยะเวลา  ๒๐  วัน / ราย



-๕๓- 

การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

๑.)กรณีขออนุญาต(รายใหม่) 

   -  ขออนุญาตต้ังวางขายในจุดผ่อนผัน 

     -  ขออนุญาตเร่ขาย 

 เอกสารประกอบการพิจารณา  

    ๑.รูปถา่ยหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑x๑.๕นิ้วของผู้รับ 

  ใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายคนละ ๓รูป(ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน) 

     ๒.ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับใบอนุญาต(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย) 

     ๓.ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ชว่ยจ าหน่าย (ถ่ายเอกสารและ 

 รับรองส าเนาแนบมาดว้ย) 

     ๔.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหนา่ย 

     ๕. แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตัง้จ าหนา่ยสนิค้า(กรณีเรข่ายไม่ต้องมีแผนที่) 

      ๖.ใบอนุญาตให้ขายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ 

บา้นเมืองพ.ศ.๒๕๓๕ 

๒.)กรณีแจ้งเลกิกิจการ 

 เอกสารประกอบการพิจารณา 

   ๑.ใบอนุญาต 

   ๒.บัตรสุขลักษณะประจ าตัว 

   ๓.บัตรประจ าตัวหรือส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายสินคา้  

(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาดว้ย) 

๓.)กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตเช่นเดียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ 

๔.)กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาตเช่นเดียวดับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพในการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

 



-๕๔- 
          กระบวนงานที่ ๓๗ 

 
การขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร  

หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
๑.กรณีขออนุญาต(รายใหม่) 

  เอกสารประกอบการพิจารณา 

    ๑.บัตรประจ าตัว  ส าเนาทะเบยีนบา้นผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและ 

รับรองส าเนา) 

    ๒.บัตรประจ าตัว  ส าเนาทะเบยีนบา้นผู้จัดการหากไม่ใช่บุคคลเดยีวกับผู้ถอื 

ใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบ) 

    ๓.ส าเนาทะเบยีนบา้นของบ้านท่ีใช้เป็นที่ตัง้สถานประกอบการ(ถ่ายเอกสารและ 

รับรองส าเนาแนบมาดว้ย) 

   ๔.ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวของ 

ผู้แทนนิติบุคคล(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาแนบมาดว้ย)หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล 

    ๕.หลักฐานท่ีใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการ 

นัน้ได้โดยถูกตอ้งตามกฎหมายว่าดว้ย การควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรอง 

ส าเนาแนบมาดว้ย) 

    ๖.หนังสอืมอบอ านาจ 
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-๕๕- 

 

๒.กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต 

 เอกสารประกอบการพิจารณา 

   ๑.เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในขอ้(๑) 

   ๒.ใบอนุญาต 

๓.กรณีแจ้งเลกิกิจการ 

  เอกสารประกอบการพิจารณา 

     ๑.ใบอนุญาตประกอบกจิการเดมิ 

     ๒.บัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต 

(ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนาดว้ย) 

๔.กรณีขอรับใบขอใบแทนใบอนุญาตเช่นเดียวกับการขออนุญาต 

ประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๕.กรณีใบอนุญาตช ารุดหรือเสียหาย 

 เอกสารประกอบการพิจารณา 

    ๑.ใบอนุญาตประกอบกจิการเดมิ (ถ้ามี) ที่ช ารุดในสาระส าคัญ 

       ๒.หลักฐานการแจ้งความ กรณีใบอนุญาตหายใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี 

  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  หากมิได้ช าระคา่ธรรมเนยีม   

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ จะต้อง  ช าระค่าปรับเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละยี่สบิ 

ช าระภายใน วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี 

 

 

 



-๕๖- 

       

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์

          

อัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 

ช่วงอายุ ๖๐-๖๙ปี      ๖๐๐ บาท/เดือน            

ช่วงอายุ ๗๐-๗๙ปี      ๗๐๐ บาท/เดือน            

ช่วงอายุ ๘๐-๘๙ปี      ๘๐๐ บาท/เดือน            

ช่วงอายุ ๙๐ปีข้ึนไป  ๑,๐๐๐ บาท/เดือน   

อัตราการจ่ายเบี้ยความพิการ   ๘๐๐บาท/เดือน 

 อัตราการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยติดเชื้อ   ๕๐๐บาท/เดือน 

๑.ศูนย์สวัสดกิารดูแลผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

- เปิดให้บริการตัง้แตว่ันจันทร ์- ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- โดยทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. อบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุและ

ประชาชนท่ัวไปฟรี 

๒.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิารในชุมชน 

- บรกิารเครื่องกายภาพบ าบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้สนใจ ฟรี 

๓.การสงเคราะห์ประชาชน เด็กและเยาวชน คนเร่รอ่น 

คุณสมบัต ิ

-ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่ง 

-ประสบภัยพิบัติ 

-ชรา พกิาร ผู้ป่วยเอดส์ 

-ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดรอ้นตา่งๆ (ก าพรา้ ไรท้ี่พึ่ง เร่รอ่น  

  ถูกทอดท้ิง) 

 

 

 

 



 

-๕๗- 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวน ๑ ฉบับ 

-ส าเนาบัตรประชาชน 

-แบบขอรับการชว่ยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้น(เทศบาลต าบล 

 หนองบัวระเหว)ในกรณีที่ผู้ประสบปัญหาความเดือดรอ้นยังไม่บรรลุนิติ 

ภาวะ 

ต้องมเีอกสารของผู้ปกครองประกอบด้วย 

-หนังสอืรับรองสภาพปัญหาของผู้รับการสงเคราะห์จากแพทย์แผนปัจจุบัน 

(ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์) 

-รูปถา่ยขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป(ส าหรับผู้พิการ) 

งานพัฒนาชุมชน 

๑.การประสานพัฒนากระบวนการเรียนรูจ้ัดท าแผนชุมชน 

๒.การจัดขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน(จปฐ.) 

๓.การส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยสง่เสรมิกระบวนการเรียนรู้ 

งานพัฒนาสง่เสรมิอาชีพ 

๑.สง่เสรมิอาชีพให้กับชุมชนให้มีรายได้ 

๒.โครงการอยู่ดีมีสุข 

๓.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

 

 

 

 

 



-๕๘- 

          กระบวนงานที่ ๓๘ 

 

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 
คุณสมบัตแิละขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๑. คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ผู้มีคุณสมบัติไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตอ้งเป็นผู้มีคุณสมบัตแิละ 

ไม่มีลักษณะตอ้งห้าม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) มีสัญชาตไิทย 

 (๒) มีอายุ  ๖๐  ปี  บริบูรณ์ขึ้น  (เกดิก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๘) กรณีที ่

ในทะเบยีนราษฎรไม่ปรากฏวันท่ี  เดอืนเกดิให้ถอืวา่บุคคลน้ัน 

เกดิในวันท่ี  ๑  มกราคมของปีน้ัน) 

 (๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื่นใดจากหนว่ยงานของรัฐ   

รัฐวสิาหกิจ  หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้แก่  ผู้รับบ านาญ  ผู้รับเงินเบีย้ยังชีพ

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย  หรอืกรุงเทพมหานคร  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน

สงเคราะห์ของรัฐหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  รายได้ประจ า  

หรือผลประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดให้เป็น

ประจ า 
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-๕๙- 

 

๒. ขั้นตอนการยื่นค าขอและวธิีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสทิธิได้รับเงินเบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอายุ 

  ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวขา้งต้น  ยื่นค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

ดว้ยตนเอง  ที่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ที่มีชื่ออยู่ 

ในทะเบยีนบา้นในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตัง้แตว่ันท่ี ๑ – ๓๐ 

พฤศจกิายน ของทุกปี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรอืบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี 

รูปถา่ยพร้อมส าเนาจ านวน  ๑  ฉบับ 

(๒)   ทะเบียนบ้านพร้อมสะเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

(๓)  สมุดบัญชเีงินฝากธนาคารพรอ้มส าเนา  ส าหรับในกรณีท่ีผู้ขอรับเงิน 

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงคข์อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร   

จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได ้ ผู้สูงอายุอาจมอบอ านาจ 

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน 

ระยะเวลาให้บริการ(เดิม)   :๑๐นาท/ี ราย 

ระยะเวลาที่ปรับลด (ใหม่)  :  ๗  นาท ี/ ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๖๐-   

          กระบวนงานที่ ๓๙ 

 

การขึ้นทะเบียนผู้พกิาร 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 

 
คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธิขึ้นทะเบยีนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาตไิทย 

(๒)  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิคุณภาพชีวติ 

 คนพิการ 

(๓)  มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

(๔)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
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                                     -๖๑- 

 

 

ขั้นตอนการบริการ 

 

 ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นยื่นค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้พกิารด้วยตัวเองหรือ

ผู้แทน ไดท้ี่งานสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ตัง้แตว่ันท่ี ๑ – ๓๐ 

พฤศจกิายน  ของทุกปี   ในวันและเวลาราชการพรอ้มหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑)บัตรประจ าตัวประชาชนหรอืบัตรอื่นท่ีออกโดยองค์การของรัฐท่ีมีรูปถ่าย 

พร้อมส าเนา ส าหรับคนพิการให้ใช้บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ย 

การส่งเสริมคุณภาพชวีิตคนพิการพรอ้มส าเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 

(๒) ทะเบียนบ้าน ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียน 

ดว้ยตนเองได้อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียน 

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการแทนก็ได้  หรือในกรณีที่ (พิการจะให้ผู้ดูแลคนพิการ 

เป็นผู้ยื่นค าขอแทนก็ได ้ โดยให้ยื่นพร้อมกับเอกสารของผู้รับมอบอ านาจดังนี้ 

                        ๒.๑บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรอื่นท่ีออกโดยองค์การของรัฐ 

ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา ๑ ฉบับ         

                        ๒.๒ทะเบียนบ้านตัวจริงพรอ้มส าเนา ๑ ฉบับ 

(๓) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ๑  ฉบับ  (กรณีโอนเงินเขา้บัญชีฝาก 

ธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธ ิให้ถ่ายส าเนาบัตรประชาชน 

ผู้รับมอบ ๑ ฉบับ) 

ระยะเวลาการให้บริการ (เดิม)  :๑๐นาที/ราย 

ระยะเวลาที่ปรับลด (ใหม)่       :  ๗  นาท ี/ราย  

 

 

 

 

 

 



-๖๒- 

          กระบวนงานที่ ๔๐ 

 

การขึ้นทะเบียนผู้ติดเชื้อ 

 

 

การขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยสวัสดิการผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ 

            การข้ึนทะเบยีนผู้ป่วยตดิเชือ้เอดส์รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบยีนมากอ่นซึ่งมี

คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามขอ้ ๖แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘

รวมถึง ผู้ป่วยตดิเชือ้เอดส์ท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพืน้ท่ี     การข้ึนทะเบยีนเพื่อรับเบ้ีย

สวัสดิการผู้ปว่ยติดเชื้อเอดสเ์ตรียมเอกสารประจ าตัวให้ครบถ้วน    และติดตอ่เจ้าหน้าที่ง าน

สวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว เพื่อด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

           เอกสารประกอบการพิจารณา  : 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ผู้ปว่ยติดเชื้อเอดส ์จ านวน ๑ฉบับ 

๒. ส าเนาทะเบยีนบา้นผู้ป่วยตดิเชือ้เอดส์ จ านวน ๑ฉบับ 

๓. ส าเนาใบรับรองแพทย์ที่รับรองระบุวา่เป็นผู้ป่วยตดิเชือ้เอดส์   

(ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) จ านวน ๑ฉบับ 

               หมายเหตุในกรณีที่ผู้ป่วยตดิเชือ้เอดส์  ไม่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนไดด้ว้ย

ตัวเอง  ให้ท าหนังสอืมอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาแทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้ไดร้ับมอบอ านาจ 

ระยะเวลาให้บริการ (เดิม)  :๑๐นาท/ีราย 

ระยะเวลาที่ปรับลด (ใหม่)  :  ๗  นาท ี/ ราย 

ผู้รับผิดชอบ: นางสุวรรณา     สุขสงิห์ 

  นางฉวีวรรณ      ศรจีันทร์ 

นายจารุวัตร       จ าปาแก้ว 
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-๖๓- 

          กระบวนงานที่ ๔๑ 

กองการศึกษา 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา  : 

  ๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพ่อแม่ 

  ๒.ส าเนาทะเบยีนบา้นของพ่อแม่  

  ๓.ส าเนาทะเบยีนบา้นของเด็ก  

  ๔.รูปถา่ยเด็กนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป  

ขั้นตอนการให้บริการ  : 

  ๑.ครูศูนย์เด็กเล็กจัดเตรียมเอกสาร/ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

  ๒.เจา้หน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร  

  ๓.รับเรื่องลงทะเบยีนเรยีน  

  ระยะเวลาการให้บรกิาร (เดิม)  :  ๕  นาท ี/ ราย 

  ระยะเวลาท่ีปรับลด :  คงเดิม 

ผู้รับผิดชอบ: นางนิตยา    เคนเหลี่ยม 

   นางศรไีพ    วารนิ  

นางมัจฉา    ศุภมาตย์ 

กระบวนงานที่  ๓๕ 
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-๖๔- 

 

แผนผังแสดงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑๓ นาท ี

ผู้ปกครองผู้มาขอย่ืนใบสมัคร 

กรอกใบสมัคร (๕ นาที) 

ขั้นตอนการให้บริการ  : 

๑.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพ่อแม่ 

๒.ส าเนาทะเบยีนบา้นของพ่อแม่ 

๓.ส าเนาทะเบยีนบา้นของเด็ก 

๔.รูปถา่ยเด็กนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป 

-เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร (๔ นาท)ี 

 -กรณีไม่ครบ  คืนให้เพื่อเตรียมเอกสารใหม ่

-เจ้าหน้าที่รับเอกสาร / ลงทะเบียนเรียน  (๑ นาท)ี 

-เจ้าหน้าที่รับเอกสาร / ลงทะเบียนเรียน  (๑ นาท)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเลขตดิต่อหน่วยงาน 

 
เทศบาลต าบลหนองบวัระเหว     ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓  

โทรสาร.       ๐-๔๔๘๙-๗๑๓๒  

ประชาสมัพนัธ์       ๐-๔๔๘๙-๐๑๓ ต่อ ๑๑  

เบอร์ตดิต่อภายในส านักงานเทศบาล 

ห้องนายกเทศมนตรี      ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๒  

ห้องรองนายกเทศมนตรี (๑)     ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๓  

ห้องรองนายกเทศมนตรี (๒)     ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๔  

ห้องปลดัเทศบาล      ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๕  

ห้องท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี     ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๖  

สายตรงห้องนายกเทศมนตรี     ๐-๔๔๘๙-๗๔๒๒  

สายตรงห้องปลดัเทศบาล     ๐-๔๔๘๙-๗๔๐๙  

ส านกัทะเบียน       ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๘  

กองช่าง       ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๑๙  

กองคลงั       ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๒๑  

สายตรงงานป้องกนัฯ      ๐-๔๔๘๙-๗๑๕๓  

งานป้องกนั       ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๒๒  

งานส่งเสริมการเกษตร      ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๒๔  

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม    ๐-๔๔๘๙-๗๐๑๓ ต่อ ๒๕  

สายตรงนายกเทศมนตรี     ๐๘๑-๙๖๖๘๘๘๗  

สายตรงปลดัเทศบาล      ๐๘๖-๖๔๙๔๔๔๖      

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


