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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

---------------------------------------------------------------------------  
1.ที่มา 
       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา 
เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน   สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการ
ประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
แล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 
       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 
       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต        
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วย
ตนเองก็ได ้
        มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่คัดส าเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ใน
คู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
        มาตรา 7 วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็ว 
       มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
       2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
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       2.2 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.ค าจ ากัดความ 
      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจน
แล้วเสร็จตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของ
รัฐก าหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การ
จดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 

4.แนวคิดและหลักการ 
        แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาเป็นหลักการส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
         4.1 ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่
ชัดเจน ในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและ
หลักฐานที่จ าเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         4.2 ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน 
         4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน    การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนมี
วัตถุประสงค์ดังนี้.- 
  1) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
  2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
  4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 
           4.4 เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนทีมี่กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการ
ให้บริการประชาชน 
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5.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
             ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  -ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 
              ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 

    -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อน ามาปรับปรุง
การให้บริการ 

  - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
      ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
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กระบวนการบริการประชาชน 
 

1. งานจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 

ผู้ช าระภาษีฯ แจ้งความจ านงขอช าระภาษี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี 

ผู้ช าระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี 

เจ้าหน้าที่รับช าระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
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  ๓.๒  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด. ๑๑) 
 

 ๔.  สถานที่ติดต่อ  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย     

  โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839  โทรสาร  ๐-๓๒25-5882   www.Donphai.go.th 
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2. การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
 -  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 

 
 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.๒  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด. ๑๒) 
 

 ๔.  สถานที่ติดต่อ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่     
                 โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
  www.Donphai.go.th

ผู้ช าระภาษีฯ แจ้งความจ านงขอช าระภาษี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี 

ผู้ช าระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี 

เจ้าหน้าที่รับช าระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
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3. การรับช าระภาษีป้าย 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 

           ๒.  แผนผังแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.๒  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป. ๗) 
 

๔.  สถานที่ติดต่อ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่     
                 โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   

ผู้ช าระภาษีฯ แจ้งความจ านงขอช าระภาษี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี 

ผู้ช าระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี 

เจ้าหน้าที่รับช าระค่าภาษีพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
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www.Donphai.go.th 
 

 
 
 
 
4. ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร 
 ๑.  เอกสาร/ หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๔๓) 
           ๒.  แผนผังแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน   ระยะเวลา 15 วัน/ราย 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
  ๓.๒  ส าเนาโฉนดที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินหรือ 

       ส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน) 
  ๓.3  หนังสือยินยินชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ 

3.4  หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมการออกแบบและค านวณ   
       โครงสร้างอาคาร 

ประชาชนยื่นเรื่องตรวจสอบเอกสาร 

กรอกใบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ตรวจสอบที่ดิน, แบบแปลนก่อสร้าง 

ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ช าระค่าธรรมเนียม 
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3.5   หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน  
       สถาปัตถกรรม 
3.6  แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณ    
      โครงสร้าง 

  ๓.7  รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย(กรณีอาคารต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
 3.8  กรณีให้ผู้อ่ืนท าการแทน ให้มีหนังสือมอบอ านาจ                                                              

๔.  สถานที่ติดต่อ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่     
  โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839  โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   www.Donphai.go.th 
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5. งานสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
 -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับการสนับสนุน 
 

 ๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   
โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

กับเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารประกอบ 

เสนอผู้บังคับบัญชา/แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
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6. ช่วยเหลือสาธารภัย  
 
 ๑.  เอกสาร/ หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการ 
  ๒.๑  การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๒ ขั้นตอน  ด าเนินการในทันที 
 

๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   
โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบเหตุสาธารณภัยแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ 
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7. งานรับแจ้งเรื่องราวร้อง ทุกข์/ร้องเรียน 
 ๑.  เอกสาร/ หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)   
 

           ๒.  แผนผังแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๗ วัน 

ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ 

แจ้งหน่วยที่เก่ียวข้องเรื่องที่รับผิดชอบ 

บรรเทาความเดือดร้อน 

หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

แจ้งผลการด าเนินการแก่ประชาชน 
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 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  หนังสือ 
  ๓.๒  จดหมาย 
  ๓.๓  แบบค าร้องทั่วไป  

 
๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

 โทรศัพท์  ๐-   

๓๒25-5839   
โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   

www.Donphai.go.th 
 
 
 
 

 
8. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ  (130 ประเภท) 
 -ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 
  

๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

           ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพพร้อมเอกสาร   

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออก
ตรวจพื้นที่  และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ 

แนะน าด้านสุขาภิบาล 
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สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๒๐ 
วัน/ราย 

 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

  ๓.๑  บัตร ประจ าตัวประชาชน
พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุญาต 
  ๓.๒  ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม แสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีท่ีมี) 
  ๓.๒  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 

๔.  สถานที่ ติดต่อ  ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วน ต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-
๓๒25-5839  

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   

www.Donphai.go.th 
 

9. การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
-ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม  พร้อมรับใบอนุญาต 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งตลาด  
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

 

ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออก
ตรวจพื้นที่  และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ 

แนะน าด้านสุขาภิบาล 
 

http://www.donphai.go.th/
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สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
  ๓.๒  ส าเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติ บุคคล (กรณีผู้ขอเป็น
นิติบุคคล) ใบจดทะเบียน ร้านค้า (กรณีท่ีมี) 
  ๓.๒  หนังสือมอบอ านาจ
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและ ผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถ
ด าเนินการด้วยตนเอง 

๔.  สถานทีต่ิดต่อ  กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 
 

10. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
พร้อมรับใบอนุญาต 

 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

พร้อมเอกสาร   

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
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สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา 
๒๐ วัน/ราย 

 

 ๓.  เอกสาร ประกอบการพิจารณา  
ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
  ๓.๒  ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบอาหาร (กรณีเป็นร้านอาหาร) 
  ๓.๓  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่มี) 
  ๓.๔  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้
ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
  ๓.๕  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าของเจ้าของกิจการ ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว 
กิจการละ ๒ รูป 

๔.  สถานที่ติดต่อ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 
11.  การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ร่วมออกตรวจพ้ืนที่                   
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ แนะน าด้านสุขาภิบาล 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต 
 

ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม  พร้อมรับ
ใบอนุญาต 
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๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 

           ๒.  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุป  
กระบวนการ 3 

ขั้นตอน  ระยะเวลา ๒๐ วัน/ราย 
3. เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

31. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุญาต   
3.2. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร    
3.3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด าขนาด 1 x 1 นิ้ว  
      ของผู้ขออนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย 

๔.  สถานที่ติดต่อ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะพร้อมเอกสาร 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของผู้ขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า 

ในที่หรือทางสาธารณะ 
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12.  งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย์ 

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
  - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)  
             (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา) 
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
             (กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา) 
 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

 ๒.  แผนผังแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  ระยะเวลา 2๐ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 ๓.๑  กรณีผู้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นเจ้าบ้านซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจการพาณิชย์ 

(๑)  ส าเนาบัตรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกอบกิจการ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นค าขอและ
กรอกข้อมูล (แบบ ท.พ.) 

พร้อมเอกสารเพ่ือพิจารณา 

เจ้าหน้าที่รับแบบค าขอและตรวจสอบเอกสาร 

และกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บ 

เจ้าหน้าท่ีเสนอนายทะเบยีนพาณชิย์ 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม 

และรับใบทะเบียนพาณิชย์ 
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(๒)  แผนที่บริเวณท่ีจะตั้งสถานประกอบการ 
 ๓.๒  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าบ้านซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการประกอบกิจการ ใช้เอกสารเพิ่มเติม
จากข้อ ๓.๑ ดังนี้ 

 (๑)  หนังสือยินยอมของเจ้าของสถานที่ประกอบกิจการให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 
  (๒)  ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ (เจ้าของสถานที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 (๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ (เจ้าของสถานที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 (๔)  กรณีเช่าสถานประกอบการ ส าเนาหนังสือสัญญาเช่า (ผู้ประกอบกิจการรับรองส าเนาถูกต้อง) 

   หมายเหตุ  ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้ท าหนังสือมอบอ านาจ
พร้อมกับน าส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจและรับรองส าเนาถูกต้อง ให้ผู้รับมอบอ านาจมา
ด าเนินการขออนุญาตแทน 

๔.  สถานที่ติดต่อ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839  

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 
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13. การขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐาน การอ้างอิง 
 -  ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครอง                  ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๒ 
 

 ๒.  แผนผังแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ 2 ขั้นตอน  ระยะเวลา 15 นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน  
  3.2  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
  3.3   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา 

๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839  

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติยื่นค าขอพร้อม
เอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
และตรวจสอบคุณสมบัติ 
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www.Donphai.go.th 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

14. การขึ้นทะเบียนเพื่อรับ เงินเบี้ยความพิการ 

 ๑.  เอกสาร/หลักฐาน การอ้างอิง 
 -  ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครอง                  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕3 
 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป  กระบวนการ 2 ขั้นตอน   ระยะเวลา 15 นาที/ราย 

 
 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  บัตรประจ าตัวผู้พิการพร้อมส าเนา 
  3.2  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
  3.3   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา 

๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

ผู้พิการที่มีคุณสมบัติ ยื่นค าขอพร้อม
เอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร 
และตรวจสอบคุณสมบัติ 
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โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
15. การบริการข้อมูลข่าวสาร 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐาน การอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๑๕ นาที/ราย   และแจ้งผลการด าเนินงานไม่เกิน 7 วัน 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับข้อมูลข่าวสาร  

๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   

ประชาชนขอรับข้อมูลข่าวสารยื่นค าร้อง 

พร้อมเอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่พิจารณาค าร้อง 

ส าเนาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอรับ 



23 

 

www.Donphai.go.th 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

16.  การขออนุญาตขุดดินถม ดิน 
 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 

  -  พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔3 
 

 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุญาตยื่นค าขออนุญาต พร้อม
เอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

พิจารณาออกใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
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สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๑๕ วัน/ราย    

๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
3.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
3.๒ ส าเนาหรือหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล 
(กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
๓.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้จัดการหรือ
ผู้แทนนิติบุคคล 
3.๔ หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน  
      (กรณีมีการ มอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้ง
แทน) 
3.๕ แผนผังบริเวณ ที่จะ
ท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และท่ีดินบริเวณข้างเคียงพร้อม   
     ทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน 
3.๖ รายการค านวณ 
3.๗ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ และค านวณการขุด
ดิน/ถมดิน พร้อมส าเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
3.๘ ส าเนาโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ ที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน ถ่ายส าเนาหน้าหลังเท่าฉบับจริง 
3.๙ หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา 
3.๑๐ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

๔.  สถานที่ติดต่อ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839  โทรสาร   ๐-๓๒25-5882  www.Donphai.go.th 
17. การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
   
 ๒.  แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองยื่นใบรับสมัครต่อเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสาร และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล             

หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติต่อผู้ปกครอง 
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สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๑๕ นาที/ราย    

 
 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

๑.ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
๓.ส าเนาสูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา 
๔.ส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 
๕.ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

๔.  สถานที่ติดต่อ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    โทรศัพท์  ๐-๓๒25-5839   

โทรสาร   ๐-๓๒25-5882   
www.Donphai.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภ.บ.ท.๙                                      ๒๓-๓๐-๐๘ 
 

ค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ตามมาตรา ๒๕,๔๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๙ 

    ----------------------------------------- 
 ข้าพเจ้า.............................................................อยู่บ้านเลขท่ี........ .......หมู่ที่...........ถนน...................
ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................  
 ขอยื่นค าร้องต่อ..................................................................... .............. 
 ตามท่ีพนักงานเก็บภาษีของ.......................................................ได้รับแจ้งความประเมินค่ารายปี และ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจ าปีภาษี พ.ศ............................ตามใบแจ้งรายการ เล่มที่...................เลขที่
....................ลงวันที่............เดอืน..............................พ.ศ.....................ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเมื่อวันที่.......... ....เดือน
.......................................พ.ศ.....................นั้น 
 ข้าพเจ้าผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังได้แจ้งรายการไว้ในบัญชี
ข้างล่างนี้ จึงขอให้พิจารณาการประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
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(ลงลายมือชื่อ)........................................................................ผู้ร้อง 
    วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.......... 
 

ชนิด
ทรัพย์สิน 

เลขที่ 
ตั้งอยู่ที่ถนน

,ต าบล 

ค่ารายปี-ค่าภาษี เหตุผล 

(ต้องแนนพยานหลักฐาน
มาด้วย ถ้ามี) 

พนักงาน
ประเมิน 

พอใจให้เป็น 

บาท ส.ต. บาท ส.ต.  

        

ได้รับค าร้องฉบับนี้     ค าสั่ง 
เมื่อวันที่.........เดือน...................พ.ศ.............   ............................................................. 
(ลงลายมือชื่อ)..............................................   ............................................................. 
   เจ้าพนักงานผู้รับค าร้อง    ............................................................ 
      (ลงลายมือชื่อ)...................................... 
      (ต าแหน่ง)............................................ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบรับ ภ.ร.ด.๙ 
 ข้าพเจ้าได้รับค าร้องขอให้พิจารณาการประเมิน ของ.............................................................................
ไว้แล้วแต่วันที่................เดือน...........................................พ.ศ................. ........... 

 
(ลงลายมือชื่อ)...................................................เจ้าพนักงานผู้รับค าร้อง 

ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีป้าย 
 

แบบแสดงรายการภาษีป้าย 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕.......... 

ชื่อเจ้าของป้าย........................................................................ชื่อสถานประกอบการค้าหรือกิจการ
อ่ืน………………..……………………..เลขที่..............................ตรอก, ซอย................................................ถนน
...................................................หมู่ท่ี.............................ต าบล.................................................................                             
อ าเภอ...............................................จังหวัด..................................โทรศัพท์................................... 

ขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่                              
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  ตามรายการต่อไปนี้ 
ประเภทป้าย ขนาดป้าย 

ซ.ม. 
เนื้อที่
ป้าย 

ตาราง 
ซ.ม. 

จ านวน
ป้าย 

ข้อความหรือภาพ
หรือเครื่องหมายที่

ปรากฏ 
ในป้ายโดยย่อ 

สถานที่ติดตั้ง
ป้ายและวัน

ติดตั้ง 
(แสดงป้าย) 

หมายเหตุ 
กว้าง ยาว 
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(1) 
มีอักษรไทยล้วน 

       
       
       
       

(2) มีอักษร ไทย
ปนอักษร

ต่างประเทศหรือ
เครื่องหมาย 

       
       
       
       

(3) 
ป้ายท่ีไม่มี
อักษรไทย 

       
       
       
       

 
ข้าพเจ้าขอรับจริงว่ารายการที่แจ้งไว้ในแบบนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ..................................................................เจ้าของป้าย 

 
     วันที่................................................... 

 
 
 
 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
ภ.บ.ท.๘ ก.                                     ๒๓-๓๐-๐๘ 
 

แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 
หรืออัตราภาษีส าหรับท่ีดินเปลี่ยนแปลง 

      เขียนที่........................................................................ 
      วันที่............เดือน...................................พ.ศ.............. 
 ข้าพเจ้า.............................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...........ถนน...... .............
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................. 
 ขอยื่นแบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีท่ีดิน ต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือเจ้า
พนักงานส ารวจ ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้าพเจ้ามีที่ดินอยู่หน่วยที่..................หมู่ที่.................ถนน.......................ต าบล....................... .......
อ าเภอ..................................จงัหวัด............................เลขที่โฉลดหรือหนังสือส าคัญ......................... ...............
เนื้อท่ีดิน....................ไร่.............................งาน........................วา   ตามแบบ ภ.บ.ท.๕ หรอื ๖ เลขต าบลที่หรือ
เลขส ารวจที่..................................เดิมที่แปลงนี้.................................................................. ........ 
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 บัดนี้ที่ดินดังกล่าว
.................................................................................................................................... .................................. 
แต่วันที่..............เดือน..................................... .......พ.ศ..........................จึงขอได้โปรดค านวณภาษีให้ถูกต้องด้วย 
 
     ลงชื่อ.............................................................................ผู้ร้อง  
(ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า) 
 
เสนอ เจ้าพนักงานประเมิน 
 ขอเสนอมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป   ........................................................... 
        
 ...........................................................   ........................................................... 
           เจ้าพนักงานส ารวจ              เจ้าพนักงานประเมิน 
   ............./................/.................     ............./................/................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ได้รับแบบ ภ.บ.ท.๘ ก. ของ
.......................................................................................................................  
ลงวันที่..........................................ไว้แล้ว 
ลงชื่อ.............................................ผู้รับ 
ต าแหน่ง......................................... 

  ............./................/.................   
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขออนุญาตก่อสร้าง 
แบบ ข.1 

                ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. .................. .. 

          ข้าพเจ้า...........................................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทน
เจ้าของอาคาร เป็นบุคคลธรรมดา บ้านเลขท่ี ....................ตรอก/ซอย .........................ถนน............................... 
.หมู่ที่.................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................. 
                   เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................จดทะเบียนเมื่อ................................................ 
เลขทะเบียน.....................................................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี...... ..........................
ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง.............................
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................โดยมีป
....................................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขท่ี..............
ตรอก/ซอย.......................ถนน............................หมู่ที่................ต าบล/แขวง............................... ...อ าเภอ/เขต
.....................................จังหวดั...................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต......................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
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 ข้อ ๑ ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่....................ถนน.....................
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด........ ...............................
โดย...................................................................เป็นเจ้าของอาคาร  
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่..........................เป็นที่ดินของ.......................................... 
 ข้อ ๒ เป็นอาคาร 
 (๑) ชนิด.......................................................จ านวน.......................เพ่ือใช้เป็น............. ......................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน.......................คัน 
   (๒) ชนิด.......................................................จ านวน.......................เพ่ือใช้เป็น................ ..................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน.......................คัน 
 (๓) ชนิด......................................................จ านวน.......................เพ่ือใช้เป็น............................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน.......................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อ ๓ มี ..............................................................เป็นผู้ควบคุมงาน............................................ ..........เป็น
ผู้ออกแบบและค านวณ 
 ข้อ ๔ ก าหนดแล้วเสร็จใน......................................วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 ข้อ ๕ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
 (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน................ชุด ชุดละ..................แผ่น 
 (๒) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน.......................แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  ๓)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  ( กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต ) 
(๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออก
ให้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
(๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต)   

/(6)... 
 

(๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน….………ฉบับ พร้อมทั้ง
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม  
จ านวน…….…..ฉบับ 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม แล้วแต่กรณี) 
(๗) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.๓ เลขที่ /ส.ค.๑ เลขที…่……………….………...จ านวน…………..ฉบับ 
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินจ านวน……………ฉบับ 
(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓  จ านวน………....ฉบับ 
(๙) ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของ                           
ผู้ควบคุมงาน  
จ านวน…………..ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
(๑๐)เอกสารอื่นๆ( ถ้ามี )…………………………………………………………………………………….........................…………… 
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                                                (ลายมือชื่อ)………………..…………………………………… 

                                                        (……………………………………………………)                                    
                                                                         ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ  ( ๑ )  ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า 
              ( ๒ )  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง       หน้าข้อความท่ีถูกต้อง 
 
หมายเหตุเจ้าหน้าที่ 
                  จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่…………
เดือน……….........……….พ.ศ………………….. 
                  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………………….....................………...............……………                          
เป็นเงิน…………………………….บาทและค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน…………………..............……………………..                     
เป็นเงิน………………….………..……บาท………………….…....……สตางค์ 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน…………………..……บาท…………………..สตางค์(………………………………………..……………………..) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่…………เลขที…่…………ลงวันที่…………..เดือน………….…………….พ.ศ………………………. 
      ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่……….ฉบับที…่………ลงวันที่……………เดือน………................….พ.ศ…………………… 
 
                      ( ลงชื่อ )……………………………..………………………….. 

                                                         ต าแหน่ง………………………......…………………. 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มช่วยเหลือสาธารณภัย 

แบบค าขอรับการช่วยเหลือส าหรับผู้ประสบภัย 
 

เขียนที่........................................................... 
 

วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
เรื่อง .............................................................................. 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ด้วยข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  ....................นาม.สกลุ........................................... อายุ ..........ปี  
บ้านเลขท่ี ........... หมู่ที่ ............ ต าบล ............................อ าเภอ ............................ จังหวัด ......... .............. 
เบอร์โทร ............................................. 
 ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก (   ) วาตภัย  (   ) อุทกภัย  (   ) อ่ืนๆ ระบุ...........................................         
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เมื่อวันที่...........เดือน...............................พ.ศ.................เวลา...................น. มีผู้บาดเจ็บ......... .คน                    
เสียชีวิต..........คน 
ที่อยู่ได้รับความเสียหาย  (     ) ทั้งหลัง  (     ) บางส่วน  คา่เสียหาย..........................................................บาท 
ทรัพย์สินอื่นๆเสียหาย ได้แก่.................................................................................................................................  
คิดเป็นเงิน...................................................บาท  รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น........................................................บาท 
 จึงขอรับการช่วยเหลือจากราชการต่อไป 
     ลงชื่อ............................................ผู้ประสบภัย 
          (..............................................) 

ลงชื่อ............................................ผู้เขียน/บันทึก 
          (..............................................) 

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
........................................................................................................................................................................... ... 

 
นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 

ความคิดเห็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่      ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ 
.......................................................................................       
.................................................................................. 
 
                (นายประทีป  ดนัยวรานนท์)           (นายโสภณ   อุดมโภชน์) 
       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
แบบค าร้องท่ัวไป 

เขียนที่........................................................... 
 

วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
 
เรื่อง .............................................................................. 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  ..................................นาม.สกุล............................... อายุ ..........ปี 
อาชีพ........................................บ้านเลขท่ี ........... หมู่ที่ ..... ต าบล ....................อ าเภอ ............................ 
จังหวัด ................................... เบอร์โทร .................... 
 ขอยื่นค าร้องต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ดังนี้ 
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............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

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

.................................................................................................................................. ............................................ 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานมาด้วย  จ านวน.........................ฉบับ 

 อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือหัวแม่มือขวาไว้เป็นหลักฐาน 

  

     ลงชื่อ............................................ผู้ยื่นค าร้อง 

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

ลงชื่อ............................................ผู้ เขียน/บันทึก 

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

        ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ลงชื่อ............................................ 

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

   ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ลงชื่อ............................................ 

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

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เล่มที ่………….เลขที่ ………./………… 

 อนุญาตให้ …………………………………………………………………….สัญชาติ………..อยู่บ้านเลขที่………….……. 
หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย …………………………….. ถนน ………………………..ต าบล/แขวง ……………………… 
อ าเภอ/เขต ………………..................…จังหวัด ……..............………….. โทรศัพท์ ………….........................… 

 ข้อ 1)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………………
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า ……………….….. ตั้งอยู่บ้านเลขที่………. หมู่ที่ …. ตรอก/ซอย ………………….….. 
ถนน …….....….ต าบล/แขวง …………… อ าเภอ/เขต …………………จังหวัด …………….. โทรศัพท์ ..…………………… 
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โทรสาร ………………… มีพ้ืนที่ประกอบการ ……….… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังขนาด……...……. แรงม้า
จ านวนคนงาน ……….. คน ทั้งนี้ได้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต …………………….บาท (………………………………… ) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………….. เลขที่ ……………….. ลงวันที่ ………... เดอืน ……………………… พ.ศ………….. 

 ข้อ 2)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่น ( เทศ
บัญญัติ/ข้อบังคับสุขาภิบาล/ข้อบังคับต าบล/ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ) 

 ข้อ 3)   ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ  ดังต่อไปนี้ 
3.1  …………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

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

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

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

 รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วันที่/เดือน/ปีท่ี
ออกใบ 

วัน/เดือน/
ปี 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

ที่ออกใบอนุญาต ที่หมดอายุ เล่มท่ี เลขที่ ว/ด/ป เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  

 
 

    

ค าเตือน     ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
ตัวอยา่งแบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งตลาด 

แบบ  ตล. 1 
แบบค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
       เขียนที่................................................................. 
      วันที่......................เดือน..............................พ.ศ................ 
 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ............................ ........ 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................หมู่ที่..................ตรอก / ซอย...................ถนน................. .......................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ.................................จงัหวัด..............................รหัสไปรษณี ย์................ 
โทรศัพท์...............................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการ จ าหน่าย.................................(เป็นประจ า / 
เป็นครั้งคราว / ตามวันนัด )..............ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................... 

เลขรับท่ี............../............. เลขที่

......................... 
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พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้ คือ 
.............  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (        /           /          ฐวิสาหกิจ) 

  .............  2)                    
  .............  3)  ใบอนุญาตเดิม   
  .............  4)  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
  .............. 5)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  .............. 6)  อื่น ๆ ระบุ...............................................................................  
 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (..........................................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
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  (         )    เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไข ดังนี้. 
........................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 

(         )   เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
    (ลงชื่อ).........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     (.....................................................) 
   ต าแหน่ง....................................................................วันที่............/............./..............  
 

 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
                           (          )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
                           (          )    ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
                                       (ลงช่ือ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                               (...........................................) 
                                        ต าแหน่ง............................................. 

วันที่............../.........../........... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
เล่มที่.....................      ................... 
 
  อนุญาตให้............................................................................       .................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...............................       ......................ตรอก / ซอ .......................ถ  ...................................... 
ต าบล / แ ว ................... อ   ภอ /    ...................รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์....................................... 

แบบตล.2 
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หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................................... 
  1)      อ                       ภ ..................................................................................  
         อ ถ      อ    ว  ...........................................................      / แ ว ......................................... 
อ   ภอ /    ..............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........................         ........................ 
มีพ้ืนที่ประกอบการ..................................                                         อ     .......................    
(............................................................................................)                 ่ม........................      ................ 
ลงวันที่...................   อ ...................................... . ........................... 
  2)           อ       อ                       ว  ตามเทศบัญญัติต าบลแม่กา 
  3)           อ       อ    บัติตามเงื่อนไขเฉพาะ      อ      
      3.1).................................................................................................................................  
       3.2)......................................................................................................................... ......... 
      3.3)......................................................................................................................... ......... 
........................................................................................................................ .................................................. 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่......................   อ .................................. . ........................ 
    ออกให้     ว    ี่....................   อ .............................. . ........................... 
 
 
    (     อ)..................................................................... 
     (.................................................................) 
    ต าแหน่ง.............................................................. ..             อ ถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนที่.................................................. 
       วันที่................   อ .......................... . ............. 
  ข้าพเจ้า......................................................................อ   ...................           .................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................       ....................  อ  /ซอ .......................ถ  ............................................  
ต าบล............................อ   ภอ.....................................    ว  .................................            ...................  
โทรศัพท์.............................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................................................... . 
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 
                .......................................................................................................................................... ........... 

แบบตล.3 

เลขที่

...................... 
เลขรับท่ี............../............. 
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(          /            ว/   ว     ).........................  อ  (             อ ถ   )............................................... 
พร้อมค าขอนี้          ด้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย           อ 
  .............  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว (        /           /          ฐวิสาหกิจ) 
  .............  2)                    
  .............  3)  ใบอนุญาตเดิม   
  .............  4)  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
  .............. 5)  ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
  .............. 6)  อื่น ๆ ระบุ...................................... ......................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   อ ว    แ      อ  อ             ว                
 
 
      (     อ)....................................................    อ     อ      
       (................................................) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (     )   เห็นสมควรอนุญาตและควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 

1. มีเนื้อที่ส าหรับผู้ขายตามความเหมาะสม จัดให้มีบริเวณท่ีขนถ่ายสินค้า มีห้องน้ าแยกหญิง ชาย 
และเพียงพอ ที่รวบรวมขยะมูลฝอย บ่อบ าบัดน้ าเสีย และที่จอดรถ 

2. อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ รวมถึงผู้ขายของ 
3. ............................................................................................................................. ................. 

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

............................................................................................................................. ................. 
 (     )   เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ ...............................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........... 
  ............................................................................................................................. ........... 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จาการตรวจสอบสถานประกอบการ 

          (     )         ว   อ  อ      

          (     )         ว    อ            ............ 

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

(     อ)................................                     

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

ต าแหน่ง......................................... 

วันที่................./..................../......................... 

ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(     )  อ            อ           

(     )     อ            อ        

 

 

(     อ).......................................................... 

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

ต าแหน่ง........................................................ 

วันที่................./......................../.................... 
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    (ลงชื่อ)....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     (...............................................) 
    ต าแหน่ง..................................................... 
     วันที่........................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
        

แบบ  สอ.  ๑ 
                                                                        เลขที่รับ............/.............  

ค าขอรับใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ.......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน..................................................... 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ..........................................จังหวัด..................................................... 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

          (     )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้                (     ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

                                                 

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

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

   ต ำแหนง่ ........................................................... 

    วนัท่ี............................................. 
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โทรศัพท.์..............................................................โทรสาร........................................................  
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานที่จ าหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า................................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร จ านวนคนงาน.................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่................หมู่ที่...............
ต าบล..................................................อ าเภอ............................................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร...................................................  
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับใบอนุญาต    
 ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรอบแพทย์ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๕. .................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
  (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                (.........................................................) 

แบบ สอ.๒ 
                                                                                                    เลขที่รับ.........../.............. 

ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ...........................  
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ....................... ....................เขต.................................................... 
โทรศัพท์...............................................................โทรสาร................................................ ........ 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานที่จ าหน่ายอาหาร      สถานที่สะสมอาหาร 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 
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ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการว่า.................................................................................. 
พ้ืนที่ประกอบการ..................ตารางเมตร จ านวนคนงาน.................คน ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่.............
ต าบล............................................อ าเภอ........................ .........................จังหวัด................................................. 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร..................... .............................. 
 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้ง 
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  
 ๓. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ 
 ๔. ใบรับรอบแพทย์ ของผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร และผู้ปรุงอาหาร 
 ๕. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย 
 ๖. .................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                (ลงชื่อ)......................................................ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
               (.........................................................) 

 
แบบ สอ.๕ 

                                                                              เลขที่รับ................../.................. 
  

ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
จัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
เขียนที่............................................................. 

วันที่..................เดือน.............................พ.ศ................ 
 ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ......................ป ีสัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................... 
แขวง/ต าบล.................................เขต/อ าเภอ..................................เทศบาล//อบต............................................. 

แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป 
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จังหวัด..................................................โทรศัพท์.................................................  
 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง     สถานที่จ าหน่ายอาหาร     สถานที่สะสมอาหาร 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ......................................................... โดยใชช้ื่อสถานที่ประกอบกิจการว่า................... 
...................................................... พื้นที่ประกอบการ............................ตารางเมตร จ านวนคนงาน..............คน 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่..................หมู่ที่...............ต าบล............................................อ าเภอ............................................. 
จงัหวัด............................................โทรศัพท์.............................................โทรสาร. .............................................. 
  
 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ  มาด้วย ดังนี้ 
 ๑.  ใบอนุญาตเดิม 
 ๒.  ใบรับรองแพทย์  ของผู้ได้รับอนุญาต  ผู้ช่วยจ าหน่าย  และผู้ปรุงอาหาร 
 ๓.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เก็บ ขน มูลฝอย 
 ๔.  
............................................................................................................................. ............................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
  (ลงชื่อ).........................................................ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 
                          (.........................................................) 
 
  
 
 
 

เลขที่รับ.................../.........................                                                                                                                                                                      
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  
 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... ................................................  

เป็นบุคคลธรรมดา อายุ............................ปี สัญชาติ....................................... เลขหมายประจ าตัว
ประชาชนเลขท่ี � ��� � ��� ��  อยู่บ้าน / ส านักงานเลขท่ี...................หมู่ที่..................  

ตรอก / ซอย......................ถนน........................ต าบล / แขวง.......................... อ าเภอ / เขต............................ 
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จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  
� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................  

มีส านักงานอยู่เลขท่ี.................หมู่ที.่.....................ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................................  
ต าบล / แขวง .............................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................
โทรศัพท.์...................................... โทรสาร.................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมีดังนี้  

1. .........................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที.่.......ตรอก/ซอย..........................
ถนน......................................ต าบล / แขวง.................................................อ าเภอ / เขต....................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................โทรสาร..........................................  
ได้ขออนุญาตจัดตั้ง   สถานที่จ าหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร  ใบอนุญาต เล่มที่...........................
เลขที่........................ปี......................... โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า...............................................................
สถานที่ตั้งเลขที่..................หมู่ที่.................... ตรอก / ซอย....................................ถนน.......................................
ต าบล...............................................อ าเภอ................................................ จังหวัด............................................... 
 โทรศัพท์...........................................โทรสาร...........................................  
 
ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนื่องจาก    

  สูญหาย           
  ถูกท าลาย           
  ช ารุดในสาระส าคัญ 
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- 2 -  
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ   

       บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
 3. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

       และผู้รับ มอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
 4. ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 

       สูญหาย 
           5. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีช ารุดในสาระส าคัญ  
           6. อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………………….   
                 .................................................................................... ....................................................................  
 
          ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
            
                                                                 (ลงชื่อ)................................................  
                                                                         (.............................................)  
                                                                            ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
               ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้ 
                 ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต 
                                                           

      (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                                                                 (...................................................)  
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เลขที่รับ.................../.........................                                                                  

 
ค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

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

 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)................................................................... ................................................  

เป็นบุคคลธรรมดา อายุ......................ปี สัญชาติ...................... เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี 
� ��� � ��� ��  อยู่บ้าน / ส านักงานเลขที่................................หมู่ที.่...............................  

ตรอก / ซอย.........................ถนน.......................ต าบล / แขวง.......................... อ าเภอ / เขต............................ 
จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................โทรสาร..........................................  
� เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................................  

มีส านักงานอยู่เลขท่ี.................หมู่ที.่.......................ตรอก / ซอย..........................ถนน.......................................  
ต าบล / แขวง ......................................อ าเภอ / เขต............................................จังหวัด....................................
โทรศัพท.์...................................... โทรสาร......................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอแจ้งมี
ดังนี้  

1. ...................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่........ตรอก/ซอย.............................
ถนน......................................ต าบล / แขวง.........................................อ าเภอ / เขต............................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์...........................................โทรสาร...................................................  

ได้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง     สถานที่จ าหน่ายอาหาร    สถานที่สะสมอาหาร  
หนังสือรับรองเล่มที่..............เลขที่..........ปี.............โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า
.......................................................................................................สถานที่ตั้งเลขท่ี..................หมู่ที่................... 
ตรอก / ซอย....................................ถนน.................................................ต าบล..................................................
อ าเภอ................................................ จังหวัด.........................................................โทรศัพท.์..............................
โทรสาร...........................................  
 

ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเนื่องจาก          สูญหาย           
     ถูกท าลาย           

    ช ารุดในสาระส าคัญ 
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- 2 -  
พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  
 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติ   

       บุคคล (กรณีผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งเป็นนิติบุคคล) 
 3. ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่หนังสือรับรองการแจ้ง สูญหาย กรณี 

       หนังสือรับรองการแจ้งเดิมสูญหาย 
 4. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 

       และผู้รับ มอบอ านาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเอง)  
  5. หนังสือรับรองการแจ้งเดิม กรณีท่ีช ารุดในสาระส าคัญ  

 6. อ่ืน ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………….   
             ............................................................................................................................. ..............................  
 
           ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
            
                                                                  (ลงชื่อ)................................................  
                                                                         (.............................................)  
                                                                     ผู้ขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
               ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                 อนุมัติออกใบแทนใบหนังสือรับรองการแจ้ง 
                 ไม่อนุมัติออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง 
 
                                                         (ลงชื่อ)................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                                                                (...................................................)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

ค าขอรับใบอนุญาต 
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

ข้าพเจ้า…………………………………................................................…………………..อายุ…………………..….ปี 
สัญชาติ………………………..อยู่บ้านเลขท่ี………………………….หมู่ที่……………..…..ตรอก/ซอย………………..…………..
ถนน………………แขวง/ต าบล………………………….เขต/อ าเภอ………………………………จังหวัด……………..………
โทรศัพท์…………….………. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินค้า) 
.……………………………………………บริเวณที่จ าหน่ายสินค้า....................หมู่ที่......................ถนน........................
ต าบล..................................อ าเภอ.................................จังหวัด.......................................... .......จ าหน่ายต้ังแต่
เวลา................................น. ถึงเวลา........................น. โดยมีผู้ช่วยจ าหน่ายจ านวน....................................... คน 
ประกอบด้วย .................................................................................................................. ..................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
  
  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑/๒ นิ้ว 
   ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวนคนละ ๓ รูป 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจ าหน่าย 
  ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

ข้าพเจ้าจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายสินค้าและปฏิบัติตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลวกแดงก าหนดทุกประการ 

แผนที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 

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

                   ผู้ขอรับใบอนุญาต 
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ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

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

ข้าพเจ้า…………………………………...........…………………..อายุ……………. ปี สัญชาติ...…………………… ….. 
อยู่บ้านเลขท่ี………………………….หมู่ที่…………..…..ตรอก/ซอย………………..…………ถนน…...........…………………….. 
แขวง/ต าบล………………………….เขต/อ าเภอ………………………………จังหวัด……………..…โทรศัพท์…………….………. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประเภท (ระบุชนิด/ประเภทสินค้า) 
............................…..…………………………………บริเวณท่ีจ าหน่ายสินค้า..................................................................
หมู่ที่......................ถนน.................................ต าบล..................................อ าเภอ..........................................
จังหวัด.................................................จ าหน่ายตั้งแต่เวลา................................น. ถึงเวลา.. ......................น.      
โดยมีผู้ช่วยจ าหน่ายจ านวน....................................... คน ประกอบด้วย  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
  
  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑/๒ นิ้ว 
   ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย จ านวนคนละ ๓ รูป 
  ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจ าหน่าย 
  ๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 
  

ข้าพเจ้าจะรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จ าหน่ายสินค้าและปฏิบัติตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลวกแดงก าหนดทุกประการ 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                              (ลงชื่อ)…………………………………..…………….. 
                                                                       (…………………….……..…………………..) 

     ผู้ขอรับใบอนุญาต 
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 เลขที่รับ.................../.........................                                                                  
 

ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
                                                                        เขียนที.่.........................................  
                                                                       วันที่........เดือน..............พ.ศ..............  
          ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).......................................................................................อายุ.............ปี 
สัญชาติ.....................เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                   
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที.่.................ตรอก / ซอย..................ถนน....................ต าบล / แขวง.......................... 
อ าเภอ / เขต.........................จังหวัด..............................โทรศัพท์........................................  
        ได้ขออนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ใบอนุญาต เล่มที.่...........................................
เลขที่................................ปี.................................. 
        ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เนื่องจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น      สูญหาย      ถูกท าลาย       ช ารุดในสาระส าคัญ 
        พร้อมทั้งได้แนบหลักฐานที่น ามาประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
 2. ใบอนุญาตเดิม กรณีท่ีช ารุดในสาระส าคัญ  
 3. ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย กรณีใบอนุญาตเดิม 

       สูญหาย 
          

ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
                                                                     (ลงชื่อ).....................................................  
                                                                              (...................................................)  
                                                                                  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
   
 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น    อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาตได้     ไม่อนุมัติออกใบแทนใบอนุญาต                     
                                                                    
                                                      (ลงชื่อ)................................................... เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                                                             (.....................................................) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

 

 
 

ค าร้อง 
 

ค าร้องที่................................     ส านักงานทะเบียนพาณิชย์ 
รับวันที่................./.................../..................    อ าเภอ................................................. 
เรื่อง..............................................................   จังหวัด................................................ 
 
 
      เขียนที่...................................................................... 
      วันที่.............เดือน................................พ.ศ.............. 
  ข้าพเจ้า........................................................................................เชื้อชาติ.................... ........
สัญชาติ.........................ที่อยู่เลขท่ี...................ถนน......................................ต าบล................................                       
อ าเภอ........................................จังหวัด.............................. 
ชื่อที่ใช้เรียกในการประกอบพาณิชยกิจ................................................................................................................. 
ได้จดทะเบียนพาณิชย์ค าขอที่..........................................................ทะเบียนที่.................................................... 
ขอยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทะเบียนพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 

  ด้วย    .............................................................................................................. ....................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
  หมายเหตุ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นค าร้องและผู้เขียนข้างท้ายค าร้องด้วย 

 
 
 
 



51 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ทะเบียนเลขท่ี............../............. 
แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

 

เฉพาะกรณีผูสู้งอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน     
ผู้ยื่นค าขอฯ  แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเป็น...............................................................................กับผูสู้งอายุ 
ที่มาขอลงทะเบียน ช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอ านาจ)...................................................................................เลขประจ าตัวประชาชน
ผู้รับมอบอ านาจ ---  ที่อยู่...................................................................................... 
........................................................................................................................โทรศัพท์.................................................................           
ข้อมูลผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                

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

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ..........................................นามสกุล.............................................เกิดวันท่ี
...............เดือน............................................พ.ศ. ..................... อายุ................ปี สัญชาต.ิ.......................มีชื่ออยู่ในส าเนา
ทะเบียนบ้านเลขท่ี.................หมูท่ี่/ชุมชน.................ตรอก/ซอ.................ถนน..........................ต าบล/แขวง .........................
อ าเภอ/เขต................................จงัหวัด.......................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศัพท์................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ --- 
สถานภาพ   โสด      สมรส     หม้าย     หย่าร้าง     แยกกันอยู่     อื่น ๆ.......................  
รายได้ต่อเดือน...............................................บาท  อาชีพ................................................................ 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ 
 ไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ................................ 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.............  โดยวิธีดังต่อไปนี้   (เลือก ๑ วิธี) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจ 

     จากผู้มีสิทธิ 
 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผา่นธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับ านาญ เบี้ยหวดั บ านาญพิเศษ บ าเหน็จราย
เดือน หรือสวสัดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และขอรับรองว่า
ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ).............................................................       .(ลงช่ือ).................................................................. 
         (.........................................................)             (......................................................) 
          ผู้ยื่นค าขอ / ผู้รับมองอ านาจยื่นค าขอ                  เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ 
 

ทะเบียนเลขท่ี............../............. 
แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 

เฉพาะกรณีผู้คนพิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการมาลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯแทน ตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้อง
กับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา-มารดา   บุตร   สาม-ีภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการตาม
ระเบียบฯ 
 ช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอ านาจ/ผูด้แูลคนพิการ).........................................................................................................................                              
เลขประจ าตัวประชาชน --- ทีอ่ยู.่......................................................................... 
...........................................................................................................................................โทรศัพท์............................................       
ข้อมูลคนพิการ                                                                                                                                                             

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

 ค าน าหน้านาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว  อื่นๆ 
(ระบุ)......................................     ช่ือ.................................นามสกุล.................................................เกิดวันท่ี...........เดือน
............................พ.ศ. ............... อายุ......................ปี สัญชาต.ิ...............มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบา้นเลขท่ี.................หมู่ที่/
ชุมชน................ตรอก/ซอย.....................ถนน..................................ต าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต
..................................จังหวัด..........................รหสัไปรษณีย์....................โทรศัพท์.......................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นค าขอ --- 
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น        ความพิการทางสติปญัญา 
     ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย       ความพิการทางการเรียนรู ้

 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก  
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม      

สถานภาพ   โสด      สมรส     หม้าย     หย่าร้าง     แยกกันอยู่     อื่น ๆ.............................  

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้...............................................โทรศพัท์................................................................ 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ   เคยไดร้ับ (ย้ายภมูลิ าเนา)เข้ามาอยู่ใหม ่
เมื่อ................. 
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์  อื่นๆ (ระบุ)........................... 
 มีอาชีพ (ระบุ)..........................................รายได้ต่อเดือน (ระบุ).....................................................บาท 
 มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ.................................................................................................................................... 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.............  โดยวิธีดังต่อไปนี้   (เลือก ๑ วิธี) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากผู้มี
สิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยความพกิารประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ).....................................................ผู้ยื่นค าขอ       (ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน                   
     (.........................................................)       (......................................................) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร 

 
แบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
      เขียนที่...................................................................... 

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

 ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ............ป ีอาชีพ............................                                    
บัตรประจ าตัวเลขที่.............................................................................บ้านเลขท่ี/สถานที่ท างาน.......................
ต าบล...........................อ าเภอ..................................จังหวัด............... ....................โทรศัพท์................................ 
มีความประสงค์           ขอเอกสาร/ข้อมูล          ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ดังนี้ 
๑).................................................................................๒)......................................... ......................................... 

๓)............................................................... ..................๔)..................................................................................  

เพ่ือน าไป.................................................................................................................... ................................ 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด 

 

     ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอ 

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

 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ได้ด าเนินการ  (   ) ให้ข้อมูล/เอกสารที่ผู้ขอต้องการแล้ว 
                  (   ) ให้เข้าตรวจดขู้อมูลเอกสารแล้ว 
                  (   ) นัดมารับเอกสารวันท่ี......................................... 
                  (   ) เปิดเผยได้เฉพาะบางส่วน 
                  (   ) ไม่สามารถเปดิเผยไดเ้พราะ............................... 
                        .......................................................................... 
                         
       (ลงช่ือ)                                                   เจ้าหน้าท่ี 
           (                                                         ) 
(ส าหรับหน่วยงาน) 
เรียน...............................................................................................                                                                                  
         เพื่อโปรดพิจารณา 
           (ลงช่ือ)                                                          . 
                  (                                                         ) 
              ต าแหน่ง                                                 . 

(ส าหรับหน่วยงานอื่นที่ส่งเรื่องกลบั)  
วันท่ี                                           . 
เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย 
              ได้พิจารณาจัดส่งข้อมูล/เอกสารที่ขอแล้วตามแนบ 
 
     (ลงช่ือ)                                                          . 
             (                                                         ) 
 
(ส าหรับผู้ขอ) 
ข้าพเจ้า  (   ) ได้รับบริการตามทีข่อเรียบร้อยแล้ว 
           (   ) ได้ช าระเงินค่าท าส าเนาเอกสาร                         บาท 
           (   ) ได้ช าระเงินค่าท าส าเนามีผูร้ับรอง                      บาท 
           (   ) ไม่ต้องช าระเงินเพราะมีรายได้น้อย เป็นบริการของ อบต. 
                      
   (ลงช่ือ)                                                          ผู้ขอ 
            (..........................................................................) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาตขุดดินถมดิน 
แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที่รับ                                     
วันที่                                           
ลงชื่อ                              ผู้รับค าขอ 
      (                              ) 

 
เขียนที่                                                          . 
วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 

ข้าพเจ้า                                                            เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                        

หมู่ที ่              ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                            จังหวัด.                 .                                                                                      
  เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ.                          .                                   

เลขทะเบียน                                                    มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่.                                .                                                                          
ตรอก/ซอย                  ถนน                 หมู่ที ่             .ต าบล/แขวง.                                    .                                                                          
อ าเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                               ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขท่ี                ตรอก/ซอย            ถนน               หมู่ที ่      ต าบล/แขวง                      .               
อ าเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 

มีความประสงค์จะท าการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1  ท าการขุดดิน/ถมดิน  ณ                               ตรอก/ซอย                                     . 

ถนน                          หมู่ที่           ต าบล/แขวง                        อ าเภอ/เขต.                            .                                                                                              
จังหวัด                           ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขที่/อ่ืน ๆ.                            .                                                                                              
เป็นที่ดนิของ.                                                                                                                 .                                                                                                                           

ข้อ  2  ท าการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                            เมตร 
พ้ืนที ่                               ตารางเมตร  เพ่ือใช้เป็น                                      โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง
ดังนี้ 
ทิศเหนือ                                            . ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศใต ้                                               . ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันออก                                      .         ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันตก......................................................                                        ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อ  3  โดยมี                                                 เลขทะเบียน.................................เป็นผู้ควบคุมงาน                        
ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน                     วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน  
วันที่         เดือน                   พ.ศ.          .และจะแล้วเสร็จวันที่         เดือน                          พ.ศ.          
. 
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หมายเหตุ                                                                      

(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า                                       
(2)  ใส่เครื่องหมาย    ในชอ่ง    ที่ต้องการ              

 
 

ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จ านวน                      ชุด  ชุดละ                      แผ่น 
  รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
  ภาระผูกพันต่างๆ  ที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว   
จ านวน                 ฉบับ 
  ส าเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจ   
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
จ านวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน       

ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 
  รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน                         แผ่น 
  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน  จ านวน                     ฉบับ  พร้อมทั้ง
ส าเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน                 
ฉบับ   (กรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  ส าเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1  เลขที่                                                          . 
ที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน  ขนาดเท่าต้นฉบับจริง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  จ านวน                     ฉบับ 
  หนังสือส าเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ที่หน่วยงานซึ่งมี
อ านาจรับรอง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  
เจ้าของที่ดิน  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน                            ฉบับ  (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอ่ืน) 
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จ านวน                             ฉบับ 
  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     

ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 

 (ลงลายมือชื่อ)                                               ผู้แจง้ 
                 (                                             ) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

แบบฟอร์มใบสมัครเด็กเล็ก 
เขียนที่............................................................... 

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

สมัครเข้าเรียนใน        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวฬุนาราม  ระดับชั้น....................................... 
                             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่ ระดับชั้น....................................... 
ข้อมูลเด็ก 
1.ชื่อ -  สกุล...............................................................เชื้อชาติ..............สัญชาติ..............ศาสนา................ 
2.เกิดวันที่.............เดือน..............................พ.ศ.................อายุ.................ปี..............เดือน..... ............. 
3.ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน   บ้านเลขท่ี..................หมูท่ี่...............ถนน......................ต าบล.........................
อ าเภอ..................................จงัหวัด........................... 
4.ที่อยู่ปัจจุบัน       บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่ ...........ถนน...............................ต าบล....................................
อ าเภอ........................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.....................................  
5.บิดาชื่อ..............................................................อาชีพ.........................รายได้ต่อเดือน........................... 
   มารดาชื่อ..........................................................อาชีพ..........................รายได้ต่อเดือน............. .............. 
6.มีพ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน   จ านวน................คน    เป็นบุตรล าดับที่....................................... 
ข้อมูลบิดา – มารดา   หรือผู้อุปการะ 
1.ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ 
 1.1   (       )   บิดา (       )  มารดา               (        )   ทั้งบิดา – มารดา   ร่วมกัน 
 1.2   (       )   ญาติ ( โปรดระบุความสัมพันธ์กับเด็ก )……………….. 
 1.3   (       )   อื่น ๆ            (โปรดระบุ )……………………………… 
2.ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ  1.  มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน..................................................บาท 
3.ผู้น าเด็กมาสมัครในวันนี้ชื่อ................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................  
ค ารับรอง 
1.   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  เข้าใจแล้ว  เด็กท่ี
น ามาสมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศและหลักฐานที่น ามาสมัครในวันนี้เป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง 
2.   ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
3.   ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และยินดีที่จะปฏิบัติ
ตามค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
ก าหนด 
         

 ลงชื่อ..........................................................ผู้น าเด็กมาสมัคร 

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