
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    คู่มือส าหรับประชาชน 

 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ

อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบรุี 



 

ค าน า 

 

       พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                 
พ.ศ. 2558    มาตรา 7  ได้ก าหนดให้  “ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับ
อนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และ
รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ... ....”  โดยมีเป้าหมาย                
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  เปิดเผย
ขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

        ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบแนวทางการขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้   เทศบาลต าบล                 
ศรีมหาโพธิ   จึงจัดท า  "คู่มือส าหรับประชาชน"  ขึ้น  เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางในการขอรับ
บริการจากเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ต่อไป 

 

                  
                                           เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ
             อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      สารบัญ 
 

  1.  งานทะเบียนราษฎร  ส านักปลดัเทศบาล     1  -  29 
 
  2.  งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล          30  -  36 
 
  2.  กองคลัง               37  -  46 
 
  3.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม           47  -  55 
 
  4.  กองช่าง               56  -  65  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานทะเบียนราษฎร 

ส านักปลัดเทศบาล 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขท่ี รวมถึงสถานพยาบาล) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 

โทรศัพท ์0-3727-9640 
วันจันทร์ – วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 
ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 56 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจ้งเกิดในฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎร 

“--------------------“ 

3. ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.1 ส าหรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.3
ส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.031 ส าหรับบุตรของคนต่างด้าว 
หลบหนีเข้าเมือง) 

“--------------------“ 

4. เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14 หรือ 
ท.ร.13 ) หรือทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน 

“--------------------“ 

5. มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พร้อมหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง “--------------------“ 
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ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา  
(ถ้ามี)  
2. ทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถ้ามี)  
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็กท่ีเกิด  
4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.1/1 ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)  
5. ใบรับแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร.1 ตอนหน้า (กรณีแจ้งเกิดกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน) 

 

 

 

ข้อควรทราบ 

แจ้งเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเกิด หากเกินก าหนดมีโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเร่ืองท่ีช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องท่ัวไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งเกิด กรณีเกิดนอกบ้าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 
ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 56 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลของเด็กท่ีแจ้งเกิดในฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎร 

“--------------------“ 

3. ลงรายการในสูติบัตร (ท.ร.1 ส าหรับคนซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.3
ส าหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือ ท.ร.031 ส าหรับบุตรของคนต่างด้าว 
หลบหนีเข้าเมือง) 

“--------------------“ 

4. เพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านและสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14 หรือ 
ท.ร.13 ) หรือทะเบียนประวัติ (ท.ร.031) โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณี 
เด็กเกิดในบ้าน  

“--------------------“ 

5. มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พร้อมหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง “--------------------“ 

6. กรณีเด็กที่เกิดเป็นคนต่างท้องที่ ให้แนะน าผู้แจ้งการเกิดให้แจ้งย้ายที่อยู่
เด็กเกิดใหม่ไปยังภูมิลาเนาที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย
กฎหมายอาศัยอยู่  

“--------------------“ 
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ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง และบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา  
(ถ้ามี)  
2. ทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนประวัติของบิดา มารดา (ถ้ามี)  
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็กท่ีเกิด  
4. ใบรับแจ้งการเกิด ตามแบบ ท.ร.1 ตอนหน้า  (กรณีแจ้งเกิดกับก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน) 
5. หนังสือมอบหมาย 

 

 

ข้อควรทราบ 

 
แจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด หากเกินก าหนดมีโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
 
 

ค่าธรรมเนียม 

ไมมี่ 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเร่ืองท่ีช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องท่ัวไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งเกิดเกินก าหนด  
ส านักทะเบียนที่แจ้งการเกิด  
  (1) ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิด หรือ  
  (2) ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นอ่ืนที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) 
ข้อ 57 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. กรณีท่ีนายทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิดให้
นายทะเบียนตรวจหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) หรือ ผลการตรวจ               
ดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ 
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดาหรือมารดา ของบุคคลที่เกิดและสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ของคนท่ีเกิดซ่ึงต้อง 
เป็นทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ส านักทะเบียนที่แจ้งเกิด  

“--------------------“ 

3. ตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรว่ามีการแจ้งการ
เกิดและมีรายการบุคคลของคนที่เกิดในทะเบียนบ้านแห่งอ่ืนหรือไม่  

“--------------------“ 

4. เปรียบเทียบปรับ กรณีการแจ้งเกิดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดให้แจ้ง (15 วัน หรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี)  

“--------------------“ 

5. ออกใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.100) ให้กับผู้แจ้งการเกิด  “--------------------“ 
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

6. ถ้าเด็กที่ขอแจ้งเกิดมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ให้รวบรวมหลักฐานและเสนอ
ความเห็นไปยังนายอ าเภอท้องที่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 
การเกิด เพ่ือพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติ โดยให้สรุปความเห็น พร้อม
ระบุเหตุผลประกอบว่าบุคคลที่ขอแจ้งการเกิดเป็นผู้เกิดในราชอาณาจักร
หรือไม ่และเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่ได้สัญชาติไทย หรือไม่สามารถยืนยัน
สถานะการเกิดและสัญชาติของผู้ที่เกิด  

งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

7. กรณีการแจ้งการเกิดส าหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิดเจ็ดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่น            
ค าร้อง ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิสูจน์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอ าเภอ  
 

“--------------------“ 

8. ถ้าผลการพิจารณาสถานการณ์เกิด และสัญชาติปรากฎว่าบุคคลที่แจ้งการ
เกิดเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและเป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้นายทะเบียนออก
สูติบัตร (ท.ร.2) ให้แก่ผู้แจ้ง 

“--------------------“ 

9. เพ่ิมชื่อบุคคลที่เกิดเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) หรือ ทะเบียนบ้านกลาง 
(ท.ร.14) แล้วแต่กรณี 

“--------------------“ 

10.  ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าบุคคลที่แจ้ งการเกิดไม่ ได้ เกิดใน
ราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทยหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและ
สัญชาติของบุคคลดังกล่าวได้ ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติ 
(ท.ร.38 ก) ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขท่ีบ้านของบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครอง 

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   30  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง (กรณีท่ีไม่ได้แจ้งการเกิดให้กับตนเอง)  
2. บัตรประจ าตัวหรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก 
(ถ้ามี)  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี) 
4. รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว  
5. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

6. หนังสือรับรองการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)  
7. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ                                                                                
(กรณีแจ้งเกิดต่างส านักทะเบียนและไม่มีหนังสือรับรองการเกิด) 

 
 

 

 

ข้อควรทราบ 

 
เปรียบเทียบปรับ กรณีการแจ้งเกิดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้แจ้ง  
(15 วัน หรือ 30 วันแล้วแต่กรณี) 
 

 

ค่าธรรมเนียม 

 
กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อ่ืนซึ่งมิใช่ท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งการเกิดต่างท้องที่ 
ฉบับละ 20 บาท  
 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเร่ืองท่ีช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องท่ัวไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งตาย กรณีคนในท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบส านักทะเบียน 
กลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 61, ข้อ 63 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. นายทะเบียนสอบถามผู้แจ้งเก่ียวกับการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผาหรือ
ท าลาย และสถานที่จัดการศพ เพ่ือลงรายการในใบรับแจ้งการตายหรือ    
มรณบัตร 

“--------------------“ 

3. นายทะเบียนออกมรณบัตร (ท.ร. 4)  “--------------------“ 

4. นายทะเบียนจ าหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านโดยประทับค าว่า 
“ตาย” สีแดงไว้หน้ารายการตายหรือ  

“--------------------“ 

5.นายทะเบียนมอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐานประกองการแจ้ง คืนให้
ผู้แจ้ง  

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาท ี
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง  
2.บัตรประจ าตัวของคนตาย (ถ้ามี)  
3.หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 (กรณีคนตายในสถานพยาบาล)  
4.ใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหน้า (กรณีแจ้งต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
5.รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตามผิดธรรมชาติ 
หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)  
6.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)  

 

 

ข้อควรทราบ 

 
แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ  
 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเร่ืองท่ีช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องท่ัวไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานใหบ้ริการ การแจ้งตายกรณีคนต่างท้องที่ตายในบ้านหรือตายนอกบ้าน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบส านักทะเบียน 
กลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 62, ข้อ 63 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. นายทะเบียนตรวจสอบรายการบุคคลของคนตายในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร  

“--------------------“ 

3. นายทะเบียนด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีคนในท้องที่ตาย แต่ให้ระบุใน
มรณบัตรด้านบนซ้ายมือว่า “คนต่างท้องที่”  
 

“--------------------“ 

4. นายทะเบียนส่งมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยังส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นที่คนตายมีชื่อในทะเบียนบ้าน  
 

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง  
2.บัตรประจ าตัวของคนตาย (ถ้ามี)  
3.หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 (กรณีคนตายในสถานพยาบาล)  
4.ใบรับแจ้งการตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหน้า (กรณีแจ้งต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
5.รายงานการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตามผิดธรรมชาติ 
หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)  
6.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล(ถ้ามี)  

 

 

ข้อควรทราบ 

 
แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ  
 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งตายเกินก าหนด กรณีคนตายเป็นคนในท้องที่ส านักทะเบียน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบส านักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 ข้อ 70  

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. เปรียบเทียบปรับ (กรณีการแจ้งการตายภายใน 1 ปี นับแต่วันถัดจาก 
วันที่ตาย)  

“--------------------“ 

3. สอบสวนผู้แจ้งให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง               
นับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ และการจัดการศพว่า จะเก็บ ฝัง เผา หรือ
ท าลาย และสถานที่จัดการศพเพ่ือลงรายการในมรณบัตร  

“--------------------“ 

4. สอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งรู้เห็นการตาย  “--------------------“ 

5.ออกมรณบัตร (ท.ร.4) โดยระบุข้อความไว้ด้านบนซ้ายมือว่า                    
“เกินก าหนด”  

“--------------------“ 

6.จ าหน่ายรายการคนตายในทะเบียนบ้านโดยประทับค าว่า “ตาย” สีแดงไว้
หน้ารายการคนตาย  

“--------------------“ 

7.มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง  
 

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ  30  วัน  
 

 



14 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง  
2.บัตรประจ าตัวของคนตาย (ถ้ามี)  
3.หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 (กรณีคนตายในสถานพยาบาล)  
4.รายการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานนิติเวช (กรณีตายผิดธรรมชาติ หรือ
ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)  
5.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งย้ายออกจากบ้าน (เพ่ือไปอยู่บ้านอ่ืนที่อยู่ต่างส านักทะเบียน)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และระเบียบส านักทะเบียน
กลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ.2562 ข้อ 81 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. ลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 หรือ ท.ร.7 ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.13)  

“--------------------“ 

3. จ าหน่ายรายการคนที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับคาว่า “ย้าย” สีน้ าเงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้าย 
ออก 

“--------------------“ 

4. มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง 
 

“--------------------“ 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)  
2.บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี
มอบหมายให้แจ้งแทน)  
3.บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)  
4.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก  
  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137 

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ข้อ 89 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. รับแจ้งย้ายเข้าในใบแจ้งย้ายที่อยู่  
 

“--------------------“ 

3. เพ่ิมชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายเจ้าในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้าน  
 

“--------------------“ 

4. มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง  “--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า)  
2.บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี
มอบหมายให้แจ้งแทน)  
3.บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)  
4.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า 
5.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้า  
  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137 

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ข้อ 82 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง รวมทั้งการ
แสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า  

งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. ลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 สาหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 หรือ ท.ร.7 สาหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการ 
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.13) ทั้งรายการย้ายออก และย้ายเข้า  
 

“--------------------“ 

3. จ าหน่ายรายการคนที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับคาว่า “ย้าย” สีน้าเงินไว้หน้ารายการบุคคลที่ย้าย
ออก  

“--------------------“ 

4. เพ่ิมชื่อบุคคลที่แจ้งย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านฉบับ
เจ้าบ้านที่ย้ายเข้า  
 

“--------------------“ 

5.มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง  
 

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวผู้แจ้งและเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า  
2.บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี
มอบหมายให้แจ้งแทน)  
3.บัตรประจ าตัวของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)  
4.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก และฉบับที่จะแจ้งย้ายเข้า   

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137 

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ข้อ 91 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักทะเบยีนปลายทาง   

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง  งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. ลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.14 หรือ ท.ร.7 ส าหรับผู้ย้ายที่มีชื่อและรายการ 
บุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.13) ทั้งรายการย้ายออกและย้ายเข้า  
 

“--------------------“ 

3. จ าหน่ายรายการผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของส านักทะเบียนต้น
ทางในระบบคอมพิวเตอร์  
 

“--------------------“ 

4. เพ่ิมชื่อผู้ย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านของส านักทะเบียนปลายทางและ
ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า  
 

“--------------------“ 

5.แจ้งส านักทะเบียนต้นทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
 

“--------------------“ 
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักทะเบยีนต้นทาง  

 
      เมื่อได้รับทราบการจาหน่ายรายการของผู้ย้ ายที่อยู่ทางระบบ
คอมพิวเตอร์แล้ว ต้องแจ้งเจ้าบ้านให้น าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                
มาด าเนินการจ าหน่ายรายการผู้ย้ายในส าเนาทะเบียนบ้านโดยนายทะเบียน
จะต้องพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวไปยังเจ้าบ้านโดยไม่ชักช้า เพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลตาม
รายชื่อที่ระบุว่าเป็นผู้แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางนั้นได้ย้ายที่อยู่จริงหรือไม่
อย่างไร  
       เมื่อเจ้าบ้านน าสมุดทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาจ าหน่ายรายการคนที่
ย้ายออก นายทะเบียนจะต้องประทับตราว่า  “ย้าย” สีน้ าเงินไว้หน้ารายการ
บุคคลที่ย้าย  
หมายเหตุ กรณีของคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการแจ้งย้าย
ปลายทาง ยกเว้นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร (มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าว) และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  

 

งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ   20   นาที 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1.บัตรประจ าตัวผู้แจ้งย้ายที่อยู่  
2.บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผู้มีหน้าที่แจ้ง (กรณี
มอบหมายให้แจ้งแทน)  
3.บัตรประจ าตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่
อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน  
4.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม  20  บาท 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ข้อ 86 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง  งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2.ตรวจสอบผู้แจ้งให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่จะแจ้งย้ายออกได้ออกจากบ้าน
ไปอยู่ที่อ่ืนเกินกว่า 180 วัน และไม่ทราบว่าบุคคลนั้นไปอยู่ที่ใด  
 

“--------------------“ 

3. ลงรายการในใบแจ้งย้ายที่อยู่ และจ าหน่ายรายการคนที่ย้ายออกใน
ทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน โดยให้หมายเหตุว่า “ย้ายเข้าทะเบียน
บ้านกลางล าดับที่....”  
 

“--------------------“ 

4. เพ่ิมชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน  
 

“--------------------“ 

5. มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง  
 

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ  1  วัน  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)  
2. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณี
มอบหมายให้แจ้งแทน)  
3. ส าเนาทะเบียนบ้านที่คนออกไปจากบ้านมีชื่ออยู่  
4. หลักฐานอื่นที่เก่ียวกบัตัวบุคคลที่ออกไปจากบ้าน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัว เป็นต้น 
(ถ้ามี)  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137 

3.  เวบ็ไซต ์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ข้อ 89 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานของผู้แจ้ง  งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขอแจ้งย้ายเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง  

“--------------------“ 

3.นายทะเบียนลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่  “--------------------“ 

4. จ าหน่ายรายการผู้ขอย้ายในทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน  “--------------------“ 

5. เพ่ิมชื่อผู้ขอย้ายในทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า (กรณีบ้านที่ย้าย
เข้าอยู่ในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน) 

“--------------------“ 

6. มอบในแจ้งย้ายที่อยู่ให้ผู้แจ้ง (กรณีย้ายออกเพ่ือไปเข้าบ้านที่อยู่เขตท้องที่
ส านักทะเบียนอ่ืน)  

“--------------------“ 

7. มอบหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง “--------------------“ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ให้บริการ  1  วัน  
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวของผู้แจ้ง  
2. บัตรประจ าตัวของผู้ขอย้ายซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านกลาง  
3. หลักฐานอื่นที่เก่ียวกับตัวบุคคลผู้ขอย้าย (กรณีไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน)  
4. บัตรประจ าตัวของผู้ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมาย                           
(กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)  
5.บัตรประจ าตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหลักฐานการแสดงความยินยอมของเจ้า
บ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน  
6.ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137 

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การก าหนดเลขที่บ้าน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานทะเบียนราษฎร ที่ว่าการอ าเภอศรีมหาโพธิ 
โทรศัพท ์0-3727-9640 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่า
ด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) ก าหนดให้บ้านทุกหลัง  
ต้องมีเลขประจ าบ้านหรือเลขที่บ้าน  

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าบ้านแจ้งการปลูกสร้างบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่  
ที่บ้านตั้งอยู่  

งานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล 

2. นายทะเบียนตรวจสอบว่าเป็นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน  
ราษฎรหรือไม่  

“--------------------“ 

3. จัดท าทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้านโดยการกรอกรายการ  
เลขประจ าบ้านในทะเบียนบ้าน  

“--------------------“ 

4. ก าหนดเลขรหัสประจ าบ้านจากแบบพิมพ์ ท.ร.900  “--------------------“ 

5. มอบหลักฐานพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านคืนให้แก่ผู้แจ้ง  
 

“--------------------“ 

 

ระยะเวลา 

 
ระยะเวลาที่ให้บริการ   3   วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  
2. ใบอนุญาตก่อสร้างและแบบอาคาร  
3. หลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน 
4. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยื่นค าร้อง 
5. หนังสือมอบหมาย 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินหรือผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้ที่ดิน 
เพ่ือการปลูกสร้างบ้าน  

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิ

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137 

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การบริการข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน ซึ่งแพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ สามารถลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ระยะเวลา 0.5 วัน) งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล                             
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

3. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวลา 1 วัน) งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน (ระยะเวลา 1 วัน) งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)  
3. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ (ฉบับจริง)  
4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  (กรณีมอบอ านาจ)  
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารออมสิน (สาขาศรีมหาโพธิ) 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียมต่อปี 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137 

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การบริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2552 
ก าหนดว่าบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน มีอายุครบหกสิบปี 
บริบูรณ์ข้ึนไป และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร 
ปกครองท้องถิ่น สามารถลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้สูงอายุ ยืนขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ระยะเวลา 0.5 วัน)  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล      
(ระยะเวลา 0.5 วัน)  

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

3. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวลา 1 วนั)  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน (ระยะเวลา 1 วัน)  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง 
2. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
6. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาขาศรีมหาโพธิ) 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียมต่อปี 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การบริการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัดเทศบาล วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 ก าหนดว่าบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน มีบัตร 
ประจ าตัวคนพิการ ตามกฎหมาย และไม่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ สามารถลงทะเบียนและยืน 
ค าขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้พิการ ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ระยะเวลา 0.5 วัน)  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์/บันทึกข้อมูล 
(ระยะเวลา 0.5 วัน)  

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

3. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวลา 1 วนั)  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

4. เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาการขึ้นทะเบียน (ระยะเวลา 1 วัน)  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง หรือสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก) 
2. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 
3. บัตรประจ าตัวคนพิการ  
4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ)  
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาขาศรีมหาโพธิ) 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
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ค่าธรรมเนียมต่อปี 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การรับช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลัง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 104 ,117 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการรับช าระ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน  
ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์         

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี 
       2. ประกาศบัญชีรายการที่ดิน แสดงประเภท จ านวน และขนาด  
       3. ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษี และรายละเอียดที่จ าเป็น 
ก่อนวันที่  1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
       4. ผู้เสียภาษีรับแจ้ง  
       5. กรณีพอใจการประเมิน 
            1) ประชาชนเสียภาษีภายในเดือนเมษายน  
            2) ประชาชนเสียภาษีหลังเดือนเมษายนโดย อปท. แจ้ง
เตือน  
                - เสียก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 25  
                - เสียภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับร้อยละ 
50  
                - เสียเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือนเบี้ยปรับ 1  เท่า
ของค่าภาษี 
                - เสียเพ่ิมอีกร้อยละ  1  ต่อเดือนของภาษีค้าง 
           (ไม่เสียภาษีภายใน 90  วัน อปท. มีอ านาจยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน)  
        

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

 



39 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

       6. กรณีไม่พอใจการประเมิน ยื่นคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายใน 30  วัน 
                 6.1  ผู้บริหารเห็นด้วย แจ้งผู้เสียภาษีเพ่ือช าระภาษี
หรือให้มารับเงินคืน (กรณีได้ช าระเงินแล้ว ภายใน            15  วัน  
                 6.2  ผู้บริหารไม่เห็นด้วย ผู้เสียภาษีอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง 
                         -  ผู้เสียภาษีเห็นด้วยด าเนินการช าระภาษี 
                         -  ผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลภายใน 30 วัน 
นับแต่ได้รับค าวินิจฉัย  
      7.  อปท.ส่งข้อมูลการจัดเก็บจ านวนภาษีท่ีจัดเก็บ จ านวนภาษีท่ี
จัดเก็บ มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง 
 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น   10   นาที         
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง  
2. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 
 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 

1.  เกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15%  ส าหรับการใช้ที่ดินเพื่อท านา ท าไร่  ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และ
กิจการอ่ืนตามที่ประกาศก าหนด 

         -  มูลค่า 0 – 75  ล้านบาท อัตราภาษี 0.01%  

         -  มูลค่า 75 – 100  ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%  

         -  มูลค่า 100 – 500  ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%  

         -  มูลค่า 500 – 1,000  ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% 

         -  มูลค่าเกิน 1,000  ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10%  

ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา ส าหรับมูลค่าที่ดิน 50 ล้านบาทแรก พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับบุคคลธรรมดาใน  
3 ปีแรกท่ีกฎหมายบังคับใช้ 
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ค่าธรรมเนียม 

 

2.  ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.3% กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

       -  มูลค่าไม่ถึง 25  ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%  

       -  มูลค่า 25 – 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 

       -  มูลค่า 50  ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%  

      กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

       -  มูลค่าไม่ถึง 40  ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%  

       -  มูลค่า 40 – 65  ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%  

       -  มูลค่า 65 – 90  ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 

       -  มูลค่า 90  ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%  

กรณีบ้านหลังอ่ืน ๆ 

      -  มูลค่าไม่ถึง 50  ล้านบาท อัตราภาษี 0.02%  

      -  มูลค่า 50 – 75  ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 

      -  มูลค่า 75 - 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 

      -  มูลค่า 100  ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10%  

      กรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) ได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้าน
บาทแรก ส่วนกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินเช่า) จะได้รับการยกเว้นภาษี                   
10 ล้านบาทแรก 

 3.  กลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2% 

     -  มูลค่า  0 – 50  ล้านบาท อัตราภาษี  0.3%  

     -  มูลค่า 50 – 200  ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%  

     -  มูลค่า 200 – 1,000  ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%  

     -  มูลค่า 1,000 – 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% 

     -  มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี  0.7%  
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ค่าธรรมเนียม 

 

4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ เพดานภาษีสูงสุด 1.29% แต่จะเพ่ิมเพดานเป็น 3% เมื่อปล่อยรกร้างว่าง
เปล่า ติดต่อกัน ๓ ปี  

หมายถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า 

      -  มูลค่า 0 - 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% . 

      -  มูลค่า 50 – 200  ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%  

      -  มูลค่า 200 - 1,000  ล้านบาท อัตราภาษี 0.5% 

      -  มูลค่า 1,000 - 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% 

      -  มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7%  

      นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3  ปีติดตอ่กัน จะถกูเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3% ในปีที่ 4  

และถูกเก็บเพ่ิมขึ้น 0.3% ทุกๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 

      ทั้งนี้  อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2  ปีแรก (2563 - 2564) 

ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที 

 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานใหบ้ริการ การรับช าระภาษีป้าย 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลัง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 104 , 117 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

       พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือ ประกอบ
กิจการอ่ืน หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

      1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี  

      2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  

      3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี  

      4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)  

      5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

      6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและ
เงินเพ่ิม 

      7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 

 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ภายในเดือนมีนาคม             
ของทุกปี               

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

2. พนักงานเจา้หน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.๑) และแจ้งการประเมนิภาษี 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

3. เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินงาน                                                              
(กรณีช าระเกิน ๑๕ วัน จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

4. หากเจ้าของป้ายไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ภ.ป.๔) เพ่ือขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมิน 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ (ภ.ป.5)                               
(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   15    นาที         
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง  
2.. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง 
3.. ใบเสร็จรับเงินฉบับเดิม (ถ้ามี)  
4.  ใบมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นท าการแทน  
5.  อ่ืน ๆ 
 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ประเภทท่ี  1  อักษรไทยล้วน 
                 1.1  ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้  อัตราภาษี  10 บาทต่อ  500  ตร.ซม. 
                 1.2  ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้  อัตราภาษี  5  บาทต่อ  500  ตร.ซม. 
ประเภทท่ี  2  อักษรไทยปนกับต่างประเภท / ภาพ / เครื่องหมายอ่ืน 
                 2.1  ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้  อัตราภาษี  52  บาทต่อ  500  ตร.ซม. 
                 2.2  ข้อความไม่เคลื่อนที่ / เปลี่ยนไม่ได้  อัตราภาษี  26  บาทต่อ  500  ตร.ซม. 
ประเภทท่ี  3  ไม่มีอักษรไทย / อักษรไทยอยู่ใต้ / ต่ ากว่าภาษาต่างประเทศ 
                 3.1  ข้อความเคลื่อนที่/เปลี่ยนได้  อัตราภาษี  52  บาทต่อ  500  ตร.ซม. 
                 3.2  ข้อความไม่เคลื่อนที่/เปลี่ยนไม่ได้  อัตราภาษี  50  บาทต่อ  500  ตร.ซม. 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองคลัง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 104 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

       พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ให้ผู้ประกอบการ                
พาณิชยกิจ เช่น กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรืออย่างอ่ืนที่ท าเป็นการค้า   
(ยกเว้นพาณิชยกิจ ที่ไม่อยู่ภายใต้ มาตรา๗ พระราชบัญญัตินี้) ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ประกอบการพาณิชย์ยื่นแบบค าขอจด (แบบ ทพ.) กองคลัง 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร กองคลัง 

3. พิมพ์ใบส าคัญ (แบบ พ.ค. 0403) กองคลัง 

4. ผู้ประกอบการช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน  กองคลัง 
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน.........30................นาที        
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)  

2. บัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับจริง 

3. ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  ฉบับจริง 

 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจ มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่ 

    4.2 ส าเนาทะเบียนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญา
เช่าโดยมีผู้ให้ ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
เป็นผู้ให้ความยินยอม 

     4.3 แผนผังแสดงสถานที่ซึ่งประกอบพาณิชยกิจ  

5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 

 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 

 
 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 107 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะ
ด าเนินการได้  

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ            
(ระยะเวลา  1  วัน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง                              
(ภายใน  15  วัน  นับจากวันที่ได้รับค าขอ) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสุขลักษณะ                                                   
(ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต / ไม่อนุญาต                               
(ภายใน  2  วัน)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน.........48.............วัน      
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 

4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ     
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ / สัญญาเช่าพ้ืนที่ 

6.  แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบการ 

7.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี) 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 
 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมตามที่เทศบัญญัตกิ าหนดไว ้

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาคาร 
(พ้ืนที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 107 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องยื่นขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. รับค าขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(ระยะเวลา 1 วัน)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง หากถูกต้องให้พิจารณา
ออกใบอนุญาต/หากไม่ถูกต้อง แจ้งให้ปรับปรุง แก้ไข  
(ระยะเวลา 7 วัน)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน    8   วันท าการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตฯ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ     
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีผู้ขอรับใบหนังสือการแจ้งฯ ไม่สามารถด าเนินการด้วย
ตนเอง 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ / สัญญาเช่าพ้ืนที่ 

6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

เอกสารประกอบการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตฯ 

1.  หนังสือรับรอง/ใบอนุญาต (ฉบับเดิม) 

2.  บัตรประจ าตัวประชาชน (ฉบับจริง) 

3.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต 

4.  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

จ านวน  1  ฉบับ 
 
 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

ค่าธรรมเนียมต่อปี 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสือรบัรองการแจง้การจัดตั้งสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรอืสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรอืพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไมเ่กิน  200  ตารางเมตรและมิใช่การขายของในตลาด  ค่าธรรมเนียมฉบับละ  
50  บาทต่อป ี
 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาคาร 
(พ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร) 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 107 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องยื่นขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้  

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(พ้ืนที่เกิน  200  ตารางเมตร) (ระยะเวลา 1 วัน)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง   
(ภายใน  15  วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตรวจสุขลักษณะ                                                  
(ภายใน  30  วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน)                                                                                                   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาต 
(ภายใน  2  วัน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   48  วันท าการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 

4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ     
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตฯ ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบการ / สัญญาเช่าพ้ืนที่ 

6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 
 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

 

ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมตามทีเ่ทศบัญญัติก าหนดไว้ 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137  

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 107 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

       พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าจ าหน่ายสินค้าในที่
หรอืทางสาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้  

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
(ระยะเวลา 1 วัน)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง   
 (ภายใน  15  วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตรวจสุขลักษณะ                                                  
(ภายใน  30  วัน นับตั้งแต่เอกสารครบถ้วน)                                                                                                   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต/ไม่อนุญาต 
(ภายใน  2  วัน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   48  วันท าการ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

กรณีการยื่นขอรับใบอนุญาต 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

3.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

4.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งล าตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว  

ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร จ านวนท่านละ  2  รูป 

5.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

6.  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 

1.  ใบอนุญาตเดิม 

2.  บัตรสุขลักษณะประจ าตัว (เดิม) ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

3.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่าย 

4.  รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งล าตัวไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว  

ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่ายอาหาร จ านวนท่านละ  2  รูป 

5.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 

6.  เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  2   รูป 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  1  ฉบับ 

จ านวน  2   รูป 

 

จ านวน  1  ฉบับ 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

รายการ จ านวนเงิน 

จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ 500  บาท 

จ าหน่ายโดยลักษณะวีการเร่ขาย ฉบับละ 50  บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137  

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 105 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ก าหนดว่าการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มี  
ประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร  

งานธุรการ กองช่าง 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ   

กองช่าง 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ  กองช่าง 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 

กองช่าง 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   30  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  
2. แผนผังบริเวณ แผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต  
3. แบบแปลน รายการประกอบแบบ  
 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  3  ชุด 
จ านวน  3  ชุด 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

4. รายการค านวณโครงสร้างอาคาร  
5. ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 /ส.ค 1  
6. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน  
7. ทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน  
8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  
9. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีท่ีสร้างในที่ดินผู้อ่ืน) 
10. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อ่ืน)  
11. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม) 
12. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4 ) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)  
13.. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารมีลักษณะ/ขนาด อยู่ในประเภทของงาน
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
14. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารมีลักษณะ/ขนาด อยู่ในประเภทของงาน
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
15. แบบบ่อดักไขมันตามแบบของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 

 
จ านวน  1  ฉบับ 

 
จ านวน  1  ฉบับ 

 
 

จ านวน  1  ฉบับ 
 
 

จ านวน  1  ฉบับ 
 

 

ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าใบอนุญาต  ฉบับละ  20  บาท 

2.  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
     2.1  อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 50 สตางค์ 
     2.2  อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
     2.3  อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
     2.4  ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท  
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137  

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 105 

วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ก าหนดว่าการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มี  
ประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมือ่ได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร  
 

งานธุรการ กองช่าง 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ  

กองช่าง 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ  กองช่าง 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
 

กองช่าง 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   30  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  
2. แผนผังบริเวณ แผนที่โดยสังเขปสถานที่ขออนุญาต  
3. แบบแปลน รายการประกอบแบบ  
 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  3  ชุด 
จ านวน  3  ชุด 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

4. รายการค านวณโครงสร้างอาคาร  
5. ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 /ส.ค 1  
6. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน  
7. ทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน  
8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  
9. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีท่ีสร้างในที่ดินผู้อ่ืน) 
10. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อ่ืน)  
11. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม) 
12. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4 ) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)  
13.. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารมีลักษณะ/ขนาด อยู่ในประเภทของงาน
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
14. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารมีลักษณะ/ขนาด อยู่ในประเภทของงาน
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
15. แบบบ่อดักไขมันตามแบบของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
จ านวน  1  ฉบับ 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

1. ค่าใบอนุญาต  ฉบับละ  20  บาท 

2.  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
     2.1  อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 50 สตางค์ 
     2.2  อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
     2.3  อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
     2.4  ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท  
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ  สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทั่วไปที่ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ติดต่อทางโทรศัพท์ 0-3727-9137  

3.  เว็บไซต์ http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 105 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ก าหนดว่าการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มี  
ประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร  
 

งานธุรการ กองช่าง 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ  

กองช่าง 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ  กองช่าง 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
 

กองช่าง 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   30  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (ฉบับจริง) 
2. ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (ฉบับจริง) 
 

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

3. ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า  
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม)  
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีเป็นอาคารที่มี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทสถาปัตยกรรม) 
6. แผนผังบริเวณอาคาร แผนที่สังเขปของสถานที่ขออนุญาตรื้อถอน  

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
จ านวน  3   ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

 ค่าใบอนุญาต  ฉบับละ  10  บาท 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 
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คู่มือส าหรับประชาชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง 
โทรศัพท์ 0-3727-9137 ต่อ 105 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ก าหนดว่าผู้ที่ความประสงค์จะขุดดิน จะต้องยื่นค าขออนุญาตขุดดิน/
ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้  
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต  กองช่าง 
2. เจ้าหน้าที่รับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร  กองช่าง 
3. ช่างเขตตรวจสอบสถานที่  กองช่าง 
4. หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ  กองช่าง 
5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต  กองช่าง 
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน   5  วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

การขุดดิน 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต   
2. ส าเนาโฉนดที่ดินที่ขออนุญาต       
3. หนังสือยินยอมให้ท าการขุดดินบนที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)   

 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ  
5. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)   
6. รายการค านวณ        
7. แผนผัง แบบแปลน และรายการ ประกอบแบบแปลน     
8. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน      
9. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง     
  
การถมดิน 
1. แผนผังบริเวณท่ีจะท าการถมดิน และแผนผังบริเวณท่ีแสดงเขตที่ดิน 
และท่ีดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการถมดิน    
2. บัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง   
3. ส าเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)        
4. หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (กรณีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)    
5. รายการค านวณ        
6. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการถมดิน พร้อมส าเนาบัตรอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)     
7. ส าเนาโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค. ที่จะท าการถมดิน 
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน และเอกสารของเจ้าของที่ดิน      
9. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ 
และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานที่มีอ านาจ 
10. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ 
หรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน            
11. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (เฉพาะกรณี    ที่งานลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)     
12. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณ ี   
ที่งานลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)     
13. เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ   
  

จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  3  ชุด 
จ านวน  1  ชุด 
จ านวน  1  ชุด 
 
 
จ านวน  3  ฉบับ 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ชุด  
จ านวน  1  ชุด 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
 
จ านวน  1  ฉบับ 
จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม   500     บาท 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปญัหา / ข้อสงสัยในการให้บรกิาร  สามารถตดิต่อหรือแจง้เรือ่งที่ช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1.  เขียนค าร้องทัว่ไปท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 

2.  ตดิตอ่ทางโทรศัพท ์0-3727-9137  

3.  เวบ็ไซต ์http://www.srimahaphot.go.th 

 

 


