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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ที่มา
เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของประชาชน
ตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจงในการขออนุญาตดําเนินการตางๆ
จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานที่จําเปน
รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชน
อยางมาก และเปนอุปสรรคตอการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.......ต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ หั ว หนา คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ จึ ง ได ใ ช อํ า นาจหน า ที่ ข อง
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน สภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 25/2557 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2557 ได พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กํ าหนดใหในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับ อนุญาต ผู
อนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)ใน
การยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่น
มาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได
มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคํา
ขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาให โดย
จะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย
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มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองเมืองที่ดีหรือไม ในกรณีที่เห็นวา ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.1 เพื่อใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
2.2 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คําจํากัดความ
“การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให
ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร
“ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาเปนหลักการสําคัญ
ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิดความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ
เพื่อเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน
4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือที่แสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลที่ชัดเจน ในการ
ติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปนอยางไร
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
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4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค
ดังนี้.1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ
2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
4) เพื่อสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
หนวยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชนตองมายื่นขอ
อนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน
5.ประโยชนทไี่ ดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ประโยชนตอผูรับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน
-ไดรับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส
-ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชนตอผูใหบริการ
-ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการ
- พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ
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คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ
เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด
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สํานักปลัด
งานทะเบียน
การขอบานเลขที่
บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางมานานแลว แตยังไมมีบานเลขที่ใหเจาบานแจงขอมีบานเลขที่ตอนายทะเบียน
แหงทองที่ที่บานตั้งอยู
เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1. สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประจําตัวประชาชนเจาบาน
2. โฉนดที่ดิน
3. แบบแปลนบาน
4. ใบอนุญาตกอสราง(กรณีบานอยูในเขตเทศบาล)
5.
การแจงเกิด
เมื่อมีคนเกิดในบานใหเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน
เปนผูแจงการเกิด ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่เด็กเกิด หรือสํานักทะเบียนอําเภอหรือ
สํานักทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ระยะเวลา
การแจงภายใน 15 วันนับแตวันเกิด
เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปแสดง
1. บัตรประจําตัวผูแจง และบัตรประจําตัว บิดามารดา (ถามี)
2. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะเพิ่มชื่อเด็กเขาในทะเบียนบาน
4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ที่ออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็ก
เกิดในสถานพยาบาล)
5. ใบแจงการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ตอนหนา (กรณีเกิดที่บานแจงตอกํานันหรือผูใหญบาน)
6. หนังสือมอบหมาย (ถามี)
กรณีการแจงเกิดเกินกําหนดของผูมีสัญชาติไทย (ระยะเวลาการแจงตั้งแตวันพนกําหนด 15 วัน นับแต
วันที่เกิด)
สํานักทะเบียนที่แจงการเกิด
1. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่เกิดหรือ
2. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นอื่นที่บิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน
ขั้นตอนการแจง เอกสารหลักฐานที่แจงตอนายทะเบียน
1. บัตรประจําตัวของผูแจง (กรณีที่ไมไดแจงการเกิดใหกับตัวเอง)
2. บัตรประจําตัวหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของบิดามารดาของเด็ก (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี)
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4.
5.
6.
7.
8.

รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
หนังสือมอบหมาย (ถามี)
หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสํานักทะเบียนหรือไมมีหนังสือรับรองการเกิด)
พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ กํานันหรือผูใหญบาน ขาราชการ ผูนําชุมชน พยานผูรูเห็นการเกิด เชน หมอ
ตําแย
กรณีเด็กที่ขอแจงเด็กที่เกิดมีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไปใหรวบรวมหลักฐานและเสนอนายอําเภอทองที่ภายใน 60
วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเกิดเพื่อพิสูจนสถานการณเกิดและสัญชาติ
กรณีเด็กที่ขอแจงเกิดอายุยุงไมเกิน 7 ปบริบูรณในวันที่ยื่นคํารองใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอําเภอ
การแจงตาย
เมื่อมีคนตายในบาน ใหเจาบานเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่มีคนตายภายใน 24
ชั่วโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีที่ไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบศพ
เมื่อมีคนตายนอกบาน ใหผูที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่
ตายหรือพบศพ หรือแหงทองที่ที่จะพึงแจงไดภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจงตอ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได
หลักฐานที่นําไปแสดง
1. บัตรประจําตัวผูแจง
2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูตาย (ถามี)
4. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (กรณีที่ตายในสถานพยาบาล) หรือบันทึกประจําวันจาก
เจาหนาที่ตํารวจ (รายงานชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ)
กรณีแจงการตายเกินกําหนดเวลา เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวผูแจง
2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) รายงานชันสูตรของเจาหนาที่ตํารวจหรือ
หนวยงานนิติเวช (กรณีการตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่คนตายชื่อรายการบุคคล (ถามี)
5. พยานบุคคลที่นาเชื่อถือ กํานัน ผูใหญบาน ผูพบศพ หรือผูรูเห็นการตาย หรือขาราชการ และสอบสวนผู
แจงและพยานบุคคลใหทราบถึงสาเหตุที่ไมแจงการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ตายหรือพบศพ
และการจัดการศพวาจะเก็บ ฝง เผา หรือทําลาย และสถานที่จัดการศพ
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การแจงการตายของคนที่ตายในทองที่สํานักทะเบียนอื่น
ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่มีการตาย บุคลที่ไปกับผูตาย ผูพบศพ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคล
ดังกลาว สถานที่แจงการตาย สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ศพอยู หรือที่มีการจัดการศพโดยการ
เก็บ ฝง เผา หรือทําลาย
เอกสารหลักฐานประกอบการแจง
1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูตาย (ถามี)
3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่มีชื่อคนตาย (ถามี)
4. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของสถานพยาบาลที่คนตายเขารับการรักษาตัวกอนตาย
5. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบงบอกตัวบุคคลของคนตาย
6. พยานหลักฐานอื่น (ถามี) เชน รูปถายงานศพของคนตาย
การแจงยายที่อยู
การแจงยายออกจากบาน (เพื่อไปอยูบานอื่นที่อยูตางสํานักทะเบียน)
เมื่อมีผูอยูในบานยายออกจากบานผูมีหนาที่แจงยายออกคือ เจาบาน เจาตัว หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจา
บาน ใหแจงยายออกตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงที่ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ผูนั้นยายออกไป โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายออก
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบาน)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี
มอบหมายใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายที่อยู (ถามี)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก
5.
การแจงยายที่อยูเขาในทะเบียนบาน
เมื่อมีผูที่ยายที่อยูเขามาอยูในบาน ใหเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบานแจงการยายเขาตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บานหลังที่ยายเขาตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผูนั้นเขามาอยู
ในบาน
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายเขา
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบานหลังที่ยายเขา)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี
มอบหมายใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูที่ยายที่อยู (ถามี)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่แจงยายเขา
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5. ใบแจงยายที่อยูที่ไดมาจากการแจงยายออก ซึ่งเจาบานไดลงชื่อยินยอมใหยายเขา
การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
ผูมีหนาที่แจงเจาบาน เจาตัว หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหแจงแทน ใหแจงการยายตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บานหลังที่จะยายเขาตั้งอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ผู
นั้นเขามาอยูในบาน
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจงแลเจาบานยินยอมใหยายเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบาน หรือเจาตัว (กรณี
มอบหมายใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนผูยายที่อยู (ถามี)
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่จะแจงยายออก และฉบับที่จะแจงยายเขา
การแจงยายที่อยูปลายทาง
ผูมีหนาที่แจง ผูที่ยายที่อยูหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูยายที่อยู (กรณีเจาตัวไมสามารถไปดําเนินการไดดวย
ตนเองอาจมอบหมายใหดําเนินการแทนก็ได แตตองทําเปนหนังสือมอบหมายใหดําเนินการแทน) ใหแจงตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นแหงทองที่ที่บานหลังที่จะยายเขาตั้งอยูในเขตพื้นที่ (สํานักทะเบียนปลายทาง)
เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่ยายที่อยู
2. บัตรประจําตัวประชาชนผูที่ไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผูที่มีหนาที่แจง (กรณีมอบหมาย
ใหแจงแทน)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานที่จะยายเขา พรอมหนังสือแสดงความยินยอมของเจาบานที่
อนุญาตใหยายเขาอยูในบาน
4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานที่ยายเขาไปอยูใหม
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานสามารถใชไดทั้งกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทย ไมวาจะเปนผูที่เกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ดังนี้
คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อป พ.ศ. 2499 โดยจะตองเปนผูที่เกิดกอนวันที่ 1 มิถุนายน
2499
กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศ
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กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง
กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย
กรณีบุคลอางวาเปนคนที่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง
กรณีเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยูในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือหนวยงานเอกชนที่อยูนอกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
กรณีบุคลที่ไมไดมาลงรายการ “ตายหรือจําหนาย” ในทะเบียนบานไวแลว
กรณีคนที่ไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติขอเพิ่มชื่อ
คนซึ่งไมมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน
กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหพักอยูอาศัยในราชอาณาจักร
กรณีคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรไทย
ผูมีหนาที่แจงการเพิ่มชื่อ เจาบาน หรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ ใหยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู
เอกสารหลักบานประกอบการแจง
1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) ของบานที่จะขอเพิ่มชื่อเขา
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูรอง (ถามี)
3. เอกสารที่ทางราชการออกให (ถามี) เชน สูติบัตร ใบแจงยายที่อยู ทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษา
หลักฐานทางทหาร เปนตน
หมายเหตุ
ทั้งนี้รายละเอียดในการเพิ่มชื่อแตละกรรีใหเปนไปตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ขอ 93 – 108
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไมวาจะเปนใบรับแจงการเกิด การตาย การยายที่อยู สูติบัตร
ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบาน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมี
สัญชาติไทย ถามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ ไวไมถูกตองไมตรงตามความเปนจริง โดยความผิดพลาด คลาดเคลื่อน
ไมไดเกิดจากการกระทําทุจริต แจงขอความอันเปนเท็จโดยเจตนาปกปดหรือปดบังขอเท็จจริงเพื่อประโยชนอยางไม
ถูกตอง นายทะเบียนสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกลาวใหถูกตอง
ผูยื่นคํารอง ไดแก
กรณีขอแกไขรายการในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ผูยื่นคํารองไดแก เจาบาน หรือเจาของรายการที่
ขอแกไข หรือบิดามารดา (กรณีเจาของรายการที่ขอแกไขยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคล
ดังกลาว
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กรณีขอแกไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผูยื่นคํารองไดแก เจาของรายการที่ขอแกไข หรือบิดา
มารดา (กรณีเจาของรายการยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือ ผูที่รับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
กรณีขอแกไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย ผูยื่นคํารองไดแก บิดามารดา ญาติพี่นอง หรือผูที่มี
นิติสัมพันธกับผูเสียชีวิต
เอกสารหลักฐานประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารทะเบียนราษฎร
เอกสารทางราชการออกใหไมวาเอกสารนั้นจะจัดขึ้นกอนหรือหลังการจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎรนั้นๆ
แตควรเปนเอกสารที่มีความเกี่ยวของกันสามารถอางอิงถึงกันได เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป 2499 ฉบับป 2515
หรือ ฉบับป 2526 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรับราชการทหาร เปนตน
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- การปองกันและระงับอัคคีภัย
- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ
- งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเกี่ยวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัย
อื่นๆ
- งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝกซอมและดําเนินการตามแผนปองกัน
- งานฝกอบรมอาสาสมัครฯ และวิทยุสื่อสาร
งานเทศกิจ ทําหนาที่
- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเรแผงลอย รวมทั้งกิจการรานคาที่นารังเกียจและอาจจะเปน
อันตรายตอสุขภาพ
- งานควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ, ขอบังคับกฎหมายที่เกี่ยวของ
- งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ
- งานประสานกับจังหวัด อําเภอ ในการรักษาความสงบเรียบรอย
- งานมวลชนตาง ๆ

• ติดตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท 043-589098
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งานพัฒนาชุมชน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หลักฐานการรับความชวยเหลือ (ตองเปนผูที่เกิดกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2498) (เดือนละ 600 บาท)
1.บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
2.ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
3.สําเนาสมุดธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ) ในกรณีที่ประสงคขอรับเงินผานธนาคาร

เบี้ยยังชีพผูพิการ
หลักฐานการรับความชวยเหลือ (เดือนละ 800 บาท)
1.บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
2.ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
3.สําเนาสมุดธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ) ในกรณีที่
ประสงคขอรับเงินผานธนาคาร
4.บัตรประจําตัวคนพิการ (ตัวจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
หลักฐานการรับความชวยเหลือ (เดือนละ 500 บาท)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบรับรองแพทยวาเปนผูปวยโรคเอดสที่ปรากฏอาการ
* ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวยเอดส ในชุมชนของทานไมใชผูถูกทอดทิ้ง ติดตองานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด มีเบี้ย
ยังชีพให สอบถามรายละเอียดติดตอ โทร. 043-589015 ตอ 117
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กองคลัง
ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เปนภาษีที่จัดเก็บจากบานเชา อาคารรานคา ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร แฟลต อพารท
เมนท หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา สนามมวย สนาม กอลฟ ทาเรือ บอน
ไก บอนปลา ฟารมสัตว คลังสินคา และบริเวณ ที่ดินปกติใชรวมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯอัตราภาษี รอยละ 12.5 ของคา
รายป
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี
เจาของทรัพยสินหรือผูมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)ตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งทรัพยสิน
นั้นตั้งอยู ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ ของทุกป พนักงานเจาหนาที่จะออกแบบการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
ผูรับการประเมินตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
การอุทธรณ
เมื่อผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ไดรับแจงการประเมินไมพอใจในการประเมินใหยื่น
คํารองขออุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราโทษและคาปรับ
1. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอนหลัง ไดไม
เกิน 10
2. ผูใดยื่นแบบแสดงรายการ ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 5 ป
3. ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการประเมิน ใหเสียเงินเพิ่มดังนี้
3.1 ไมเกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 25 %
3.2 เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
3.3 เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
3.4 เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ใหยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองใหศาลสั่ง หรือออก
หมายยึด
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ภาษีบํารุงทองที่
เปนภาษีที่จัดเก็บจากเจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดินอัตราภาษีจะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลาย
อัตราขอทราบรายเอียดกับเจาหนาที่ โดยตรงที่ดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษีเปน 2 เทาของอัตรา
ปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชําระภาษี
1. ใหเจาของที่ดินผูครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) และชําระภาษีป ตั้งแตวันที่ 2
มกราคม – 30 เมษายน ของทุกป
2. ผูที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหมหรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ใหยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับโอนกรรมสิทธิ์
การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองที่
1. ที่ดินแปลงที่เจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือให เชาแตอยางใดทั้งสิ้นลดหยอนได 1 ไร สวนที่
เกินตองเสียภาษีตามอัตราที่กําหนด
2. ที่ดินที่เจาของปลูกบานใหเชาหรือปลูกบานทําการคา และไดเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแลว จะไดรับ
ยกเวนภาษีบํารุงทองที่ในสวนที่อาคารนั้นตั้งอยู
อัตราคาโทษและคาปรับ
1. ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษีประเมิน
2. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของคาภาษี
เพิ่มเติม
3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อทีดิน ไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพิ่มอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชําระภาษีเกินกําหนด วันที่ 30 เมษายน ตองเสียเงินเพิ่ม 20 % ตอปของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปน
หนึ่งเดือน
ภาษีปาย
เปนภาษีที่จัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาหรือ โฆษณา หรือกิจการอื่น หรือกิจการอื่น
เพื่อหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทําให
ปรากฏดวยวิธีอื่น
1. ปายที่คํานวณพื้นที่และประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา 200 บาท ใหเสียในอัตรา 200 บาท
2. ปายดังตอไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ตอ 400 ตร.ซม. ? ปายที่มีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ
หรือไม ?ปายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร ตางประเทศ
3. ปายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ตอ
500 ตร.ซม.
4. ปายที่มีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตร.ซม
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อัตราภาษีปาย
การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี
1. เจาของปายจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตั้งแต 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป
โดยเสียเปนรายปยกเวนปายพึ่ง ติดตั้งหรือแสดงในปแรก โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วันและให
เสียภาษีปายตั้งแตเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปและเสียภาษีปายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของป
2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาที่
3. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท จะผอนผันชําระเปนงวดๆ ติดตอกันการอุทธรณ ถาผูมีหนาที่เสียภาษีปายได
แจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองให ยื่นคํารองอุทธรณ ตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่ไดรับแจงการประเมินอัตรา
โทษและคาปรับ
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งปาย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของคา
ภาษี
2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย โดยไมถูกตองทําใหคาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพิ่ม 10%ของคาภาษีที่
ประเมินเพิ่มเติม
3. ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินตองเสียเงินเพิ่ม 2% ตอเดือนของคาภาษีเศษ
ของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน
4. ผูใดจงใจ ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้ง แต 5,000 บาท – 50,000 บาท
5. ผูใดไมแจงการรับโอนปายภายใน 30 วัน ตั้งแตวันรับโอนตอง ระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท
6. ผูใดไมแสดงชื่อ – ที่อยู เจาของปายเปนอักษรไทยใหชัดเจนที่มุมขวาดานลางของปาย ซึ่งติดตั้งบน
อสังหาริมทรัพย ของผูอื่นและมีพื่นที่เกิน 2 ตร.ม. ตองระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่
กระทําความผิด
7. ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปายตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับ
หรือตั้งแต 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
* ชําระภาษีตรงเวลา ชวยพัฒนาทองถิ่น โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เมื่อชําระภาษีหรือคาธรรมเนียม ติดตอ
สอบถาม โทร. 043 – 589463
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กองชาง
การยื่นขออนุญาตกอสราง
เอกสารที่นํามายื่นขออนุญาตกอสราง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร
1. แบบแปลน 5 ชุด (ถายพิมพเขียวเทาตัวจริง หรือถายเอกสารมาตราสวนเทาตัวจริงไมเล็กกวา 1:1000)
2. ผังบริเวณ 5 ชุด ไมนอยกวา 1:500
3. สําเนาทะเบียนบาน 2 ชุด (รับรองสําเนา)
4. บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ 2 ชุด (รับรองสําเนา)
5. สําเนาโฉนดที่ดิน/นส.3 ก/น.ส.3 2ชุด (รับรองสําเนา)
6. คาใบอนุญาต 20 บาท/คาคําขออนุญาต 5 บาท
7. คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น ตารางเมตรละ 0.50 บาท
8. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลน ตารางเมตรละ 4 บาท
การขอเลขที่บาน
เอกสารหลักฐานที่ตองเตรียม
1. แบบกอสรางที่ไดรับอนุญาต
2. ใบอนุญาตกอสราง
3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน
การขุดดิน ผูใดประสงคจําทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นที่ดินเกิน 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ปากทอ
ดินเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีความลึก หรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด โดยยื่นเอกสารดังนี้.1. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
2. แผนผังแสดงเขตที่ดินขางเคียง
3. รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
4. วิธีการขุดดินและการขนดิน
5. ชื่อผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติตามกําหนดกฎกระทรวง
6. ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง
7. ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนรวมไดเสียเกี่ยวกับที่ดิน ที่จะทําการขุด
8. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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การถมดิน
ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม
เกินดินไมเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ํา
เพียงพอและไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียง
ติดตอสอบถาม โทร. 043 – 589015 ตอ 109
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การขออนุญาตประกอบกิจการ
1. การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
กรณีรายใหม
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลวจะตรวจสอบความถูกตองและออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการหลังจากนั้นจะมี
หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30
วันนับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต
3. ผูขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต
กรณีการตออายุใบอนุญาต
1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
2. การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
กรณีรายใหม
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง และออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ หลังจากนั้น
จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30
วันนับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต
3. ผูขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต
กรณีการตออายุใบอนุญาต
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1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
3. การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ / ประเภทแตงผม
กรณีรายใหม
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง และออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ หลังจากนั้น
จะมี หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต
3. ผูขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต
กรณีการตออายุใบอนุญาต
1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
4. สถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหาร
กรณีรายใหม
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง และออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ หลังจากนั้น
จะมี หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต
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3. ผูขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต
กรณีการตออายุใบอนุญาต
1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
5. การขออนุญาตขนสงสิ่งปฏิกูล
กรณีรายใหม
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง และออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ หลังจากนั้น
จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต
3. ผูขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต
กรณีการตออายุใบอนุญาต
1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต

6. การควบคุมกรมธุรกิจพลังงาน
กรณีรายใหม
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
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1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
1.3 หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรณีผูประกอบการไมไดมาขอดวยตนเอง
1.4 หนังสือมอบอํานาจ
1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง และออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ หลังจากนั้น
จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 30
วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต
3. ผูขอรับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต
กรณีการตออายุใบอนุญาต
1. ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
7. การขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง
กรณีการขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง
1. ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําการโฆษณาใชเครื่องขยายเสียง พรอมหลักฐานดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวที่สวนราชการออกให จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
กรณีผูประกอบการไมไดมาขอดวยตนเอง
1.3 หนังสือมอบอํานาจ
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
2. เมื่อเจาหนาไดรับคําขอแลว จะตรวจสอบความถูกตอง
3. ผูขอรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
* ติดตอสอบถาม โทร 043 –589015 ตอ 107
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6. ประโยชนที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ประโยชนตอผูรับบริการ
ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน
ไดรับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปรงใส
ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพื่อนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป
ประโยชนตอผูใหบริการ
ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑที่วางไว เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการ
พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง
ประโยชนโดยรวมตอประเทศ
ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

