
 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

การจัดเก็บภาษีป้าย 

 
     ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

  รายใหม่                  รายเก่า 
  

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
ยื่นแบบแสดงรายการ           
ภาษีป้าย (ภ.ป.1)       
 
                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ            
เอกสาร/ค านวณภาษี 
 
 

3. แจ้งประเมินภาษี 
 
 

4. ช าระภาษี/รับใบเสร็จรับเงิน                 รวมระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที/ราย 

         (ภ.ป.7)                                      
 
                                           เอกสารประกอบการพิจารณา 
 
 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
3.แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้ง  (ฉบับจริง 1 ชุด) 
4.หลักฐานประกอบกิจการ เช่น ส าเนาทะเบียนการค้า ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
  (ส าเนา 1 ชุด) 
5.หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
6.ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (กรณีรายเก่า)  (ส าเนา 1 ชุด) 
7.หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน (ฉบับจริง 1 ชุด) 

 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
    ยื่นแบบแสดงรายการ           
    ภาษีป้าย (ภ.ป.1)   

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร  

 

3. ช าระภาษี/รับใบเสร็จรับเงิน 
 



 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

 

       ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

  รายใหม่                  รายเก่า 
  

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ 
แสดงรายการที่ดิน  
(ภ.บ.ท.5)     
      
 
                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ            
เอกสาร/ค านวณภาษี  
  
 

3. แจ้งประเมินภาษี 
 
  

4. ช าระภาษี/รับใบเสร็จรับเงิน                  

     (ภ.บ.ท.11)                                     รวมระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที/ราย 

 
 
                                           เอกสารประกอบการพิจารณา 
 
 
 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
3.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
4.หลักฐานที่แสดงที่แสดงถึงการเป็นเจาของที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ( ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
6.ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (กรณีรายเก่า)  (ส าเนา 1 ชุด) 
7.หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน (ฉบับจริง 1 ชุด) 
 

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ  
    แสดงรายการที่ดิน           
    (ภ.บ.ท.5)   
           

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

3.ช าระภาษี/รับใบเสร็จรับเงิน 
(ภ.บ.ท.11) 

 



 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
การจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน 

 

       ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

  รายใหม่                  รายเก่า 
  

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ยื่นแบบแสดงรายการเสีย           
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
       (ภ.ร.ด.2)       
 
                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ            
เอกสาร/ค านวณภาษี  
 
 

3. แจ้งประเมินภาษี 
 
 

4. ช าระภาษี/รับใบเสร็จรับเงิน                 รวมระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที/ราย 

     (ภ.ร.ด.12)                                  
                                           เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

1.บัตร      1.ประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
3.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนา เช่น โฉนดที่ดิน ใบอนุญาตปลูกสร้าง หนังสือสัญญา 
  ซื้อขาย หรือให้โรงเรือน (ฉบับจริง 1 ชุด / ส าเนา 1 ชุด) 
4.หลักฐานประกอบกิจการ เช่น ส าเนาทะเบียนการค้า ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
   หรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม สัญญาเช่าอาคาร ( ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
5.หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด) 
6.ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (กรณีรายเก่า)  (ส าเนา 1 ชุด) 
7.หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน (ฉบับจริง 1 ชุด) 

 

 

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
    ยื่นแบบแสดงรายการ           
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
           (ภ.ร.ด.2)   

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 

3. ช าระภาษี/รับใบเสร็จรับเงิน 



 

 

 

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

      ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

 
  

1. ผู้ประกอบการพาณิชย์               เอกสารประกอบการพิจารณา 
ยื่นค าขอ        (แบบ ท.พ.)       
   
 
                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ            
เอกสาร/  
 
 

3. นายทะเบียนพิจารณาค าขอ 
และจดทะเบียน 
 
 

4. ช าระเงินค่าธรรมเนียมและ 
รับใบทะเบียนพาณิชย์ 
 
 
                 
 
 

  
                รวมระยะเวลาการให้บริการ 3 นาที/ราย 

 
 
                                            
 
 
1.บัตรประจ าตัว 

 1.บัตรประจ าตัวประชาชน ( ส าเนา 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
 2.ทะเบียนบ้าน ( ส าเนา 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 3.ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ท.พ.)  (ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
 4.หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่
โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยาน
ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน  (ฉบับจริง 1 ชุด ) 
 5.ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น
เจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม ( ส าเนา 1 ชุด พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 
 6.แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนามรับรอง        
(ฉบับจริง 1 ฉบับ)  
 



งานสาธารณูปโภค 

การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนเคลื่อนยา้ยอาคาร 

 

1.1.1.1.1.11หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีเอนิติบุคคล) (ฉบับจริง 1 ชุด /ส าเนา 1 ชุด)                                                  
เออริง 1 ชุด) 
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                

 
 
           รวมระยะเวลาการให้บริการ 30 วัน/ราย 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 
ก่อสร้างอาคารตามแบบฯ(แบบ ข.1)  
พร้อมเอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานเบื้องต้น เมื่อถูกต้องลงเลข
รับเรื่อง  (1 วัน) 

3. นายตรวจเขตรับเรื่องและ
ตรวจสอบสถานที่ ( 5 วัน )  

4.วิศวกรตรวจสอบงานวิศวกรรม  
(3 วัน) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง3ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 3 ฉบับ 
3. แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
4. ส าเนาเอกสารที่ดิน ขนาดเท่าต้นฉบับพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกหน้า 

จ านวน 3 ชุด 
5. หนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ยังมีผลผูกพันกันอยู่(กรณีเป็นที่ดินเช่า) จ านวน 3 ชุด 
6. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารผนังรวม (กรณีใช้ผนังต่างเจ้าของร่วมกัน) 

จ านวน 3 ชุด 
7. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (ถ้าห่างแนวเขตไม่ถึง 50 ซม.) 
8. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีที่สร้างในที่ดินของบุคคลอื่น) จ านวน 3 ชุด 
9. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนพร้อมรายการค านวณ

โครงสร้าง จ านวน 3 ชุด 
10. การค านวณ (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ

ถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
11. หนังสือรับรองรายงานการค านวณของวิศวกรผู้ค านวณ พร้อมส าเนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
12. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน(กรณีเจ้าของอาคารเป็นผู้ควบคุมงาน) 
13. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน มาตรา 29 (ต้องมีวิศวกรควบคุมงานส าหรับ

อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป 
14. หนังสือรับรองส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

(กรณีเป็นอาคารสาธารณะและอาคารตั้งแต่ 4 ชั้น ขึ้นไป) 
15. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

ของผู้อนุญาต 
16. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการของนิติบุคคล 
17. หนังสือมอบอ านาจเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อมปิดอากรแสตมป์ตาม

กฎหมาย (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้อนุญาต) 
18. ส าเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล 
19. หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมจัดสรรที่ดินได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินแล้ว (กรณีเป็นอาคารเข้าข่ายการจัดสรร) 

5.ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบ
พิจารณา   (3 วัน)  
( 3 วัน) 

6.ปลัดเทศบาลตรวจพิจารณา 
( 3 วัน) 
 

7.นายกเทศมนตรีหรือผู้ท าการแทน
ตรวจพิจารณา (5 วัน) 
( 3 วัน) 

8.เสนอเพ่ือลงนามใบอนุญาต       
(10 วัน) 
( 3 วัน) 



 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 
 

      อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 
 
 1. ใบอนุญาตก่อสรา้ง     ฉบับละ 20  บาท 

2. ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย  ฉบับละ 10 บาท  
3. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    ฉบับละ 20  บาท 
4. ใบรับรอง      ฉบับละ      100  บาท 
5. ใบแทน/ใบอนุญาตหรือใบรับรอง   ฉบับละ          5  บาท 

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 
 
 

1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร   ตารางเมตรละ    0.50  บาท 
2. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น   ตารางเมตรละ   2.00  บาท 
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท  
4.  อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
5. อาคารประเภทต้องมีพืน้รับน้ าหนักเกิน  500 กิโลกรัม ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
6. ป้ายคิดตามพื้นที่ของป้าย     ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
7. เขื่อน ทางหรอืทอ่ระบายน้ า รั้ว หรอืก าแพง คดิตามความยาว เมตรละ 1.00 บาท 

 
 
 บทก าหนดโทษ  

 
 
 ผู้ใดกระท าการกอ่สรา้ง/ดัดแปลงอาคาร โดยไมไ่ด้รับอนุญาตตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน    

3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และอาจจะต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาทีย่ังฝ่าฝืนหรอืจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 



งานทะเบียนราษฎร 

การขอเลขที่บ้าน 
(กรณีขอเลขที่บ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้าง) 

 
 

 
           

  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

               

     รวมระยะเวลาการให้บริการ 1วัน 7 นาที/ราย     

               

               

               

               

               

               

      

 

 

 

 

 

 
 
 

ขั้นตอนการให้บริการระชาชน 

1. เจ้าบ้านยื่นค าร้อง และ
เอกสารประกอบการพิจารณา 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใน
เบื้องต้น   

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ออก
ตรวจสอบบ้าน   

4. ก าหนดเลขรหัสประจ าบ้าน
และนัดมารับทะเบียนบ้านพร้อม
หลักฐาน.    

1.ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 
3.ส าเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง (แบบ อ.1) 
4.แผนผังบริเวณปลูกสร้างอาคาร 
5.หนังสือมอบอ านาจกรณีเจ้าของบ้านมิได้มา
ยื่นขอด้วยตนเอง 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



   งานทะเบียนราษฎร 

                 การขอเลขที่บ้าน 
         (กรณีขอเลขที่บ้านชั่วคราวส าบ้านที่มิได้การขออนุญาตปลูกสร้าง) 

 
 

 
  

 

  
                                              

               

   

 

 

 

 

 

 

 

     รวมระยะเวลาการให้บริการ 1วัน 7 นาที/ราย 

               

               

               

               

               

               

              

 

 

 

 

 

               

               

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. เจ้าบ้านยื่นค าร้อง และ
เอกสารประกอบการพิจารณา 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใน
เบื้องต้น   

3. ส่งเรื่องให้กองช่าง ออก
ตรวจสอบบ้าน   

4. ก าหนดเลขรหัสประจ าบ้าน
และนัดมารับเล่มทะเบียนบ้าน
พร้อมหลักฐาน./กรณีออก
บ้านเลขท่ีไม่ได้ ท าหนังสือแจ้ง
เหตุขัดข้องให้ผู้ขอทราบ 

 

1.ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 
3.ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) (ฉบับจริง 1 
ฉบับ 
4.เอกสารการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(ส าเนา 1 ฉบับ) 
5.ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน 1  
ฉบับ 
5.หนังสือมอบอ านาจกรณีเจ้าของบ้านมิได้มา
ยื่นขอด้วยตนเอง 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



         งานทะเบียนราษฎร       

                   

การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายออกปกติ)       
 
 

 
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

               

      รวมระยะเวลาการให้บริการ 20 นาที/ราย   

 

                                                                                           

               

               

               

               

         

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้ง 

2.นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐาน และรายการในใบแจ้ง
การย้าย แล้วกรอกรายการในใบ
แจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง 3 ตอน 

3. จ าหน่ายชื่อและรายการ
บุคคลที่ย้ายออกจากทะเบียน
บ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน   

4. มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอน
ที่ 1 และ2 พร้อมหลักฐานคืน 

1. บัตรประชาชน ของเจ้าบ้านที่ประสงค์จะย้าย
เข้า 
2. บัตรประชาชน ของผู้ย้าย 
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 (ฉบับจริง 
1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ) 
4. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



งานทะเบียนราษฎร 

การแจ้งย้ายที่อยู่ (ย้ายปลายทาง) 
 

 
 

 
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

               

        รวมระยะเวลาการให้บริการ 20 นาที/ราย 

  
 

                                                                                           

              

              

              

              

             

 

 
 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. เจ้าบ้านแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียน
ผู้รับแจ้ง 

2.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และ
รายการในใบแจ้งการย้าย   

3. บันทึกรายการย้ายปลายทางและเพ่ิมชื่อ/
รายการในทะเบียนบ้านและฐานข้อมูล   

4. คืนทะเบียนบ้านและหลักฐานให้กับเจ้า
บ้าน 

1. บัตรประชาชน ของผู้แจ้ง 
2. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ท.ร.6(ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14  
บ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้า (ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าบ้าน (พร้อมค า
ยินยอมเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้มาแสดงตนต่อ
นายทะเบียน 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



งานทะเบียนราษฎร 

การแจ้งเกิด 
 

 
 

              
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

          

รวมระยะเวลาการให้บริการ 20 นาที/ราย   
 

                                                                                           

               

               

               

               

         

 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐาน 

                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร   

3. เจ้าหน้าที่ออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อเด็ก
ในทะเบียนบ้าน   

4. มอบสูติบัตรตอนที่ 1 และหลักฐาน
คืน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง และบัตร
ประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา 
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่จะขอเพ่ิมชื่อ
เด็กท่ีเกิด 
4. หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร.1/1 
(ฉบับจริง 1 ฉบับ) 
5. ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร.1 ตอนหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบับ กรณีแจ้งเกิดกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและเด็กเกิดในบ้าน 
6. หนังสือมอบหมาย ฉบับจริง 1 ฉบับ กรณี
มอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้ง 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



งานทะเบียนราษฎร 

การแจ้งตาย 
 
 

 
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

               

                               

รวมระยะเวลาการให้บริการ 20 นาที/ราย 

 
  

 

                                                                                           

               

               

               

               

         

 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าร้อง พร้อมเอกสาร 

                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร   

3. เจ้าหน้าที่จ าหน่ายรายการคนตายใน
ทะเบียนบ้าน และเจาะรูบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ตาย  

4. มอบใบมรณะบัตรตอนที่ 1 และ
หลักฐานคืน 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง   
2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย 
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ท.ร.14 ที่ผู้ตายมี
ชื่ออยู่ 
4. หนังสือรับรองการตาย ตามแบบ ท.ร.4/1 
(ฉบับจริง 1 ฉบับ) กรณีตายในสถานพยาบาล 
5. ใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหน้า 
ฉบับจริง 1 ฉบับ กรณีแจ้งเกิดกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



งานทะเบียนราษฎร 

การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน 

 

 
 

  

 

  
                                              

              

              

              

              

      รวมระยะเวลาการให้บริการ 15 นาที/ราย  

              

              

              

              

              

 
   

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าร้อง พร้อมเอกสาร 

                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
สอบสวนเจ้าบ้าน พยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือ รวบรวมพร้อมความเห็น
เสนอนายทะเบียนท้องถิ่น เพ่ือ
พิจารณาอนุญาต/ 
ไม่อนุญาต 

3. กรณีอนุญาตเจ้าหน้าที่บันทึก
รายการแก้ไขในฐานข้อมูลและแก้ไขใน
ทะเบียนบ้าน/กรณีไม่อนุญาตแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

4. คืนทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐาน  

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง   
2. หลักฐานที่ขอแก้ไข เช่น ทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน  สูติบัตรมรณะบัตร 
  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



งานทะเบียนราษฎร 

การขอคัดและรับรองรายการจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร 

 

 
 

 
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

     รวมระยะเวลาการให้บริการ 15 นาที/ราย    

                                        

              
   

                                                                               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าร้อง พร้อมเอกสาร 

                                                 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พร้อม
ความเห็นเสนอนายทะเบียนท้องถิ่น 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต 

3. กรณีอนุญาตเจ้าหน้าที่คัดรายการ
ในฐานข้อมูล /กรณีไม่อนุญาตแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

4. มอบรายการที่ขอคัดจาก
ฐานข้อมูล เช่น ทะเบียนบ้าน ท.ร.
14/1 ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคน
ตาย เป็นต้น 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง กรณี
เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียมาด าเนินการ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบหมาย
พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีมีการมอบหมาย 
2. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ) 
  
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 



งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 

 
 

 
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

                       

  

 

 

 

 

 

 

รวมระยะเวลาการให้บริการ 7 วัน/ราย  

 

         

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อม
หลักฐาน 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสาร 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ 

4. แจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้แก่ผู้ขอทราบ 

 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอ
อนุญาต จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถานประกอบการ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
4.ใบมอบอ านาจ กรณีที่มีการมอบอ านาจ 
5.หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
6. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า ส าเนา 1 
ฉบับ 
7.หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถ
ใช้ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
8.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเภทกิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.โรงงาน เป็นต้น 
9.เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ เช่น รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
10.ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
11.ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่าน
การอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

5. กรณีได้รับอนุญาต  แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนด และออกใบอนุญาต  

 



งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานสะสมอาหาร 

 
 

 
  

 

  
                                              

               

               

               

               

               

               

               

                       

 

 

 

 

 

 

 

รวมระยะเวลาการให้บริการ 7 วัน/ราย 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อม
หลักฐาน 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/
ประเภทลักษณะขนาดกิจการ 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด าเนินการ
ขออนุญาต /เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาออกใบอนุญาต 

4. แจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้แก่ผู้ขอทราบ 

 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถานประกอบการ 
3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
4. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารหรือส าเนา
หนงัสือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร 
5. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (กรณี
ผู้ประกอบการไม่สามารถมายื่นค าขอด้วย
ตนเอง) 
6. ผลการตรวจสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของ
พนักงานผู้สัมผัสอาหาร 
7. ส าเนาใบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร    
(ถ้ามี) 
8. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งสถาน
ประกอบการ 
9. ใบอนุญาตจากส่วนราชการอื่นที่เก่ียวข้อง 
(ถ้ามี) 
  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

5. กรณีได้รับอนุญาต  แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนด และออกใบอนุญาต  

 



        

  

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
 

 
  

 

  

                                              

               

               

               

               

               

               

               

                  รวมระยะเวลาการให้บริการ 7 วัน/ราย 

 

 

 

 

 
        

         

  
                                                                 

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

1. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อม
หลักฐาน 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/
ประเภทลักษณะขนาดกิจการ 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด าเนินการ
ขออนุญาต /เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาออกใบอนุญาต 

4. แจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่ง
ไม่อนุญาตให้แก่ผู้ขอทราบ 

 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถานประกอบการ 
3. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร หรือเอกสารหลักฐานที่
แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล
อาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
4. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า
ประกอบการ 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

5. กรณีได้รับอนุญาต  แจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนด และออกใบอนุญาต  

 


