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คํานํา 

 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ตามมาตรา 7 ได

กําหนดให “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชน...” โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใหบริการของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผย

ข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานของรัฐเขาใจและทราบแนวทางในการจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชน สามารถจัดทําคูมือสําหรับประชาชนไดอยางถูกตองและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทํา “แนวทางการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน” ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปน

แนวทางในการดําเนินการตอไป 
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1.ท่ีมา 

       เนื่องดวยปจจุบัน มีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของประชาชน

ตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจงในการขออนุญาตดําเนินการตางๆ 

จะตองติดตอกับสวนราชการหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนดระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานท่ีจําเปน

รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือไมชัดเจนอันเปนการสรางภาระแกประชาชน

อยางมาก  และเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ไดปรึกษาลงมติใหเสนอราง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ.......ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จึงไดใชอํานาจหนาท่ีของ

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 เสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน   สภานิติ

บัญญัติแหงชาติในการประชุมครั้ง ท่ี 25/2557 เ ม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  20 พฤศจิกายน 2557 ได พิจารณาราง

พระราชบัญญัติดังกลาวแลว ลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ไดนํารางพระราชบัญญัติการ

อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี  16  มกราคม  2558 และมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 

       มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กําหนดใหในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผู

อนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (ถามี)ใน

การยื่นคําขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่น

มาพรอมกับคําขอ และจะกําหนดใหยื่นคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได 

        มาตรา 7 วรรคสอง คูมือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคํา

ขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเม่ือประชาชนไดสําเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีคัดสําเนาให โดย

จะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสําหรับประชาชนดวย 
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        มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองเมืองท่ีดีหรือไม ในกรณีท่ีเห็นวา ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาวลาชาเกินสมควรให

เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และสั่งการใหผูอนุญาตดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว 

       มาตรา 17 ใหผูอนุญาตจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ใหเสร็จสิ้น ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2.วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

       2.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของและประชาชนใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

       2.2 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3.คําจํากัดความ 

      “การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐจนแลวเสร็จ

ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปนการยื่นคําขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหหนวยงานของรัฐกําหนดให

ผูรับบริการตองยื่นคําขอกอนดําเนินการใด ไดแกการอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การข้ึน

ทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร และการใหอาชญาบัตร 

      “ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง หรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจาก

หนวยงานภาครัฐ 

      “หนวยงานของรัฐ” ประกอบดวย  สวนราชการ  จังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน และหนวยงานภาครัฐรูปแบบใหม 

4.แนวคิดและหลักการ 

        แนวคิดและหลักการของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ไดนําหลักการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มาเปนหลักการสําคัญ  

ไมวาจะเปนการลดตนทุนของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ การสรางใหเกิดความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

เพ่ือเปาหมายอันเปนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.1 ความหมายของคูมือสําหรับประชาชน เปนคูมือท่ีแสดงใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีชัดเจน ในการ

ติดตอรับบริการจากหนวยงานของรัฐ วามีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปนอยางไร 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

         4.2 ขอบเขตการดําเนินการ หนวยงานของรัฐท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชน

ตองขออนุญาต จดทะเบียนข้ึนทะเบียนหรือแจงกอนจะดําเนินการใดๆ ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

2 



         4.3 วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน    การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค

ดังนี้.- 

  1) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขอรับบริการของประชาชน โดยใหขอมูลท่ีชัดเจน 

เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ 

  2) เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

  4) เพ่ือสรางความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

           4.4 เปาหมายของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

            

หนวยงานของรัฐท่ีมีงานบริการประชาชนท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหประชาชนตองมายื่นขอ

อนุญาตกอนดําเนินการใด มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน และนําไปใชในการใหบริการประชาชน 

5.ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

             ประโยชนตอผูรับบริการ 

  -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอยางชัดเจน 

  -ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐาน และมีความโปรงใส 

  -ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 

  -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชนตอผูใหบริการ 

    -ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต

คอรัปชั่น 

  - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการ 

  - พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 

      ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

  -ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

  -เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศ 
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คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ 

เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 
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สํานักปลัด  

งานทะเบียน 

การขอบานเลขท่ี 

บานปลูกสรางใหมหรือปลูกสรางมานานแลว แตยังไมมีบานเลขท่ีใหเจาบานแจงขอมีบานเลขท่ีตอนายทะเบียน

แหงทองท่ีท่ีบานตั้งอยู 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 

1. สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาประจําตัวประชาชนเจาบาน 

2. โฉนดท่ีดิน 

3. แบบแปลนบาน 

4. ใบอนุญาตกอสราง(กรณีบานอยูในเขตเทศบาล) 

5.  

การแจงเกิด 

  เม่ือมีคนเกิดในบานใหเจาบานหรือบิดามารดา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน

เปนผูแจงการเกิด ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิด หรือสํานักทะเบียนอําเภอหรือ

สํานักทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบิดา มารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ระยะเวลา

การแจงภายใน 15 วันนับแตวันเกิด 

เอกสารหลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวผูแจง และบัตรประจําตัว บิดามารดา (ถามี) 

2. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะเพ่ิมชื่อเด็กเขาในทะเบียนบาน 

4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ท่ีออกใหโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีเด็กเกิด (กรณีเด็ก

เกิดในสถานพยาบาล) 

5. ใบแจงการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ตอนหนา (กรณีเกิดท่ีบานแจงตอกํานันหรือผูใหญบาน) 

6. หนังสือมอบหมาย (ถามี) 

กรณีการแจงเกิดเกินกําหนดของผูมีสัญชาติไทย (ระยะเวลาการแจงตั้งแตวันพนกําหนด 15 วัน นับแต

วันท่ีเกิด) 

สํานักทะเบียนท่ีแจงการเกิด 

1. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีเกิดหรือ 

2. สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินอ่ืนท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายมีชื่อ

อยูในทะเบียนบาน 

ข้ันตอนการแจง เอกสารหลักฐานท่ีแจงตอนายทะเบียน 

1. บัตรประจําตัวของผูแจง (กรณีท่ีไมไดแจงการเกิดใหกับตัวเอง) 

2. บัตรประจําตัวหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ของบิดามารดาของเด็ก (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ท่ีมีชื่อบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็ก (ถามี) 
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4. รูปถายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จาํนวน 2 รูป 

5. หนังสือมอบหมาย (ถามี) 

6. หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 

7. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจงเกิดตางสํานักทะเบียนหรือไมมีหนังสือรับรองการเกิด) 

8. พยานบุคคลผูนาเชื่อถือ กํานันหรือผูใหญบาน ขาราชการ ผูนําชุมชน พยานผูรูเห็นการเกิด เชน หมอ

ตําแย 

กรณีเด็กท่ีขอแจงเด็กท่ีเกิดมีอายุตั้งแต 7 ปข้ึนไปใหรวบรวมหลักฐานและเสนอนายอําเภอทองท่ีภายใน 60  

วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการเกิดเพ่ือพิสูจนสถานการณเกิดและสัญชาติ 

 กรณีเด็กท่ีขอแจงเกิดอายุยุงไมเกิน 7 ปบริบูรณในวันท่ียื่นคํารองใหนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กท่ีเกิดแทนนายอําเภอ 

 

การแจงตาย 

 เม่ือมีคนตายในบาน ใหเจาบานเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีมีคนตายภายใน 24 

ชั่วโมง นับแตเวลาตาย ในกรณีท่ีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาพบศพ 

 เม่ือมีคนตายนอกบาน ใหผูท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพเปนผูแจงการตายตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ี

ตายหรือพบศพ หรือแหงทองท่ีท่ีจะพึงแจงไดภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจงตอ

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็ได 

 หลักฐานท่ีนําไปแสดง 

1. บัตรประจําตัวผูแจง 

2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานของผูตาย (ถามี) 

4. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (กรณีท่ีตายในสถานพยาบาล) หรือบันทึกประจําวันจาก

เจาหนาท่ีตํารวจ (รายงานชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ) 

กรณีแจงการตายเกินกําหนดเวลา เอกสารหลักฐาน 

1. บัตรประจําตัวผูแจง 

2. บัตรประจําตัวของผูตาย (ถามี) 

3. หนังสือรับรองการตาย (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) รายงานชันสูตรของเจาหนาท่ีตํารวจหรือ 

หนวยงานนิติเวช (กรณีการตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไมทราบสาเหตุ) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีคนตายชื่อรายการบุคคล (ถามี) 

5. พยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือ กํานัน ผูใหญบาน ผูพบศพ หรือผูรูเห็นการตาย หรือขาราชการ และสอบสวนผู

แจงและพยานบุคคลใหทราบถึงสาเหตุท่ีไมแจงการตายภายใน  24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีตายหรือพบศพ 

และการจัดการศพวาจะเก็บ ฝง เผา หรือทําลาย และสถานท่ีจัดการศพ 
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การแจงการตายของคนท่ีตายในทองท่ีสํานักทะเบียนอ่ืน 

 ผูแจงไดแกเจาบานของบานท่ีมีการตาย บุคลท่ีไปกับผูตาย ผูพบศพ หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบุคคล

ดังกลาว สถานท่ีแจงการตาย สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีศพอยู หรือท่ีมีการจัดการศพโดยการ

เก็บ ฝง เผา หรือทําลาย 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจง 

1. บัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูตาย (ถามี) 

3. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีมีชื่อคนตาย (ถามี) 

4. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของสถานพยาบาลท่ีคนตายเขารับการรักษาตัวกอนตาย 

5. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ท่ีสามารถบงบอกตัวบุคคลของคนตาย 

6. พยานหลักฐานอ่ืน (ถามี) เชน รูปถายงานศพของคนตาย 

 

การแจงยายท่ีอยู 

 การแจงยายออกจากบาน (เพ่ือไปอยูบานอ่ืนท่ีอยูตางสํานักทะเบียน) 

 เม่ือมีผูอยูในบานยายออกจากบานผูมีหนาท่ีแจงยายออกคือ เจาบาน เจาตัว หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจา

บาน ใหแจงยายออกตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงท่ีท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ภายใน 15 วัน 

นับแตวันท่ีผูนั้นยายออกไป โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายออก 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบาน) 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี

มอบหมายใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูยายท่ีอยู (ถามี) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก 

5.  

การแจงยายท่ีอยูเขาในทะเบียนบาน 

เม่ือมีผูท่ียายท่ีอยูเขามาอยูในบาน ใหเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบานแจงการยายเขาตอนาย 

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ียายเขาตั้งอยู ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้นเขามาอยู

ในบาน 

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยายเขา 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง (เจาบานหลังท่ียายเขา) 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบานหรือเจาตัว (กรณี

มอบหมายใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูท่ียายท่ีอยู (ถามี) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีแจงยายเขา 
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5. ใบแจงยายท่ีอยูท่ีไดมาจากการแจงยายออก ซ่ึงเจาบานไดลงชื่อยินยอมใหยายเขา 

 

การแจงยายออกและยายเขาภายในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 

 ผูมีหนาท่ีแจงเจาบาน เจาตัว หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหแจงแทน ใหแจงการยายตอนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ีจะยายเขาตั้งอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผู

นั้นเขามาอยูในบาน 

เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูแจงแลเจาบานยินยอมใหยายเขา 

2. บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจาบาน หรือเจาตัว (กรณี

มอบหมายใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนผูยายท่ีอยู (ถามี) 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีจะแจงยายออก และฉบับท่ีจะแจงยายเขา 

 

การแจงยายท่ีอยูปลายทาง 

 ผูมีหนาท่ีแจง ผูท่ียายท่ีอยูหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูยายท่ีอยู (กรณีเจาตัวไมสามารถไปดําเนินการไดดวย

ตนเองอาจมอบหมายใหดําเนินการแทนก็ได แตตองทําเปนหนังสือมอบหมายใหดําเนินการแทน) ใหแจงตอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ีจะยายเขาตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี (สํานักทะเบียนปลายทาง)

  

 เอกสารหลักฐานประกอบการแจงยาย 

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ียายท่ีอยู 

2. บัตรประจําตัวประชาชนผูท่ีไดรับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผูท่ีมีหนาท่ีแจง (กรณีมอบหมาย

ใหแจงแทน) 

3. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานท่ีจะยายเขา พรอมหนังสือแสดงความยินยอมของเจาบานท่ี

อนุญาตใหยายเขาอยูในบาน 

4. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ียายเขาไปอยูใหม 

 

การเพ่ิมช่ือและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบาน 

 การเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลเขาในทะเบียนบานสามารถใชไดท้ังกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซ่ึงไมมี

สัญชาติไทย ไมวาจะเปนผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ดังนี้ 

 คนสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือ 

 กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือป พ.ศ. 2499 โดยจะตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 มิถุนายน 

2499 

 กรณีขอเพ่ิมชื่อโดยใชสูติบัตร ใบแจงการยายท่ีอยู หรือทะเบียนบานแบบเดิม 

 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศ 
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 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 

 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง 

 กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับ

ประเทศไทย 

 กรณีบุคลอางวาเปนคนท่ีมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานเอกสารมาแสดง 

 กรณีเพ่ิมชื่อเด็กอนาถาซ่ึงอยูในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือหนวยงานเอกชนท่ีอยูนอกประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

 กรณีบุคลท่ีไมไดมาลงรายการ “ตายหรือจําหนาย” ในทะเบียนบานไวแลว 

 กรณีคนท่ีไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติขอเพ่ิมชื่อ 

 คนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือ 

 กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน 

 กรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหพักอยูอาศัยในราชอาณาจักร 

 กรณีคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทย 

 

 ผูมีหนาท่ีแจงการเพ่ิมชื่อ เจาบาน หรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ ใหยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู 

 เอกสารหลักบานประกอบการแจง 

1. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ท.ร.14) ของบานท่ีจะขอเพ่ิมชื่อเขา 

2. บัตรประจําตัวประชาชนของผูรอง (ถามี) 

3. เอกสารท่ีทางราชการออกให (ถามี) เชน สูติบัตร ใบแจงยายท่ีอยู ทะเบียนบาน หลักฐานการศึกษา 

หลักฐานทางทหาร เปนตน 

หมายเหตุ ท้ังนี้รายละเอียดในการเพ่ิมช่ือแตละกรรีใหเปนไปตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทํา

ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ขอ 93 – 108 

 

การแกไขเปล่ียนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

 เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไมวาจะเปนใบรับแจงการเกิด การตาย การยายท่ีอยู สูติบัตร 

ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบาน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเก่ียวกับบัตรประจําตัวคนซ่ึงไมมี

สัญชาติไทย ถามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ ไวไมถูกตองไมตรงตามความเปนจริง โดยความผิดพลาด คลาดเคลื่อน

ไมไดเกิดจากการกระทําทุจริต แจงขอความอันเปนเท็จโดยเจตนาปกปดหรือปดบังขอเท็จจริงเพ่ือประโยชนอยางไม

ถูกตอง นายทะเบียนสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารดังกลาวใหถูกตอง 

 ผูยื่นคํารอง ไดแก 

 กรณีขอแกไขรายการในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ ผูยื่นคํารองไดแก เจาบาน หรือเจาของรายการท่ี

ขอแกไข หรือบิดามารดา (กรณีเจาของรายการท่ีขอแกไขยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคล

ดังกลาว 
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 กรณีขอแกไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผูยื่นคํารองไดแก เจาของรายการท่ีขอแกไข หรือบิดา

มารดา (กรณีเจาของรายการยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือ ผูท่ีรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว 

 กรณีขอแกไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย ผูยื่นคํารองไดแก บิดามารดา ญาติพ่ีนอง หรือผูท่ีมี

นิติสัมพันธกับผูเสียชีวิต 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารทะเบียนราษฎร 

 เอกสารทางราชการออกใหไมวาเอกสารนั้นจะจัดข้ึนกอนหรือหลังการจัดทําเอกสารทะเบียนราษฎรนั้นๆ 

แตควรเปนเอกสารท่ีมีความเก่ียวของกันสามารถอางอิงถึงกันได เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับป 2499 ฉบับป 2515 

หรือ ฉบับป 2526 ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรับราชการทหาร เปนตน  
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- รักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ 

- การปองกันและระงับอัคคีภัย 

- การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ่ืน ๆ 

- งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเก่ียวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัย

อ่ืนๆ 

- งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานฝกซอมและดําเนินการตามแผนปองกัน 

- งานฝกอบรมอาสาสมัครฯ และวิทยุสื่อสาร 

 

งานเทศกิจ ทําหนาท่ี 

- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเรแผงลอย  รวมท้ังกิจการรานคาท่ีนารังเกียจและอาจจะเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

- งานควบคุม ตรวจสอบ และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ, ขอบังคับกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- งานศึกษาและวิเคราะหขาวเพ่ือเสนอแนะวางแผนท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของชาติ 

- งานประสานกับจังหวัด อําเภอ ในการรักษาความสงบเรียบรอย 

- งานมวลชนตาง ๆ 

 

 

• ติดตองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท  043-589098 
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งานพัฒนาชุมชน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

หลักฐานการรับความชวยเหลือ  (ตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 ตุลาคม 2498) (เดือนละ 600 บาท) 

1.บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด 

2.ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด 

3.สําเนาสมุดธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ) ในกรณีท่ีประสงคขอรับเงินผานธนาคาร   

 
 

เบ้ียยังชีพผูพิการ 

หลักฐานการรับความชวยเหลือ  (เดือนละ 800 บาท) 

1.บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด 

2.ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด 

3.สําเนาสมุดธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ) ในกรณีท่ี            

   ประสงคขอรับเงินผานธนาคาร    

4.บัตรประจําตัวคนพิการ (ตัวจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด 

 

 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

หลักฐานการรับความชวยเหลือ (เดือนละ 500 บาท) 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. ใบรับรองแพทยวาเปนผูปวยโรคเอดสท่ีปรากฏอาการ 

 

* ผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวยเอดส ในชุมชนของทานไมใชผูถูกทอดท้ิง ติดตองานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด มีเบี้ย

ยังชีพให สอบถามรายละเอียดติดตอ โทร. 043-589015 ตอ 117 
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กองคลัง 
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากบานเชา อาคารรานคา ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร แฟลต อพารท

เมนท หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามมา สนามมวย สนาม กอลฟ ทาเรือ บอน

ไก บอนปลา ฟารมสัตว คลังสินคา และบริเวณ ท่ีดินปกติใชรวมกันกับโรงเรือนนั้น ฯลฯอัตราภาษี รอยละ 12.5 ของคา

รายป 

 

การย่ืนแบบประเมินและการชําระภาษี 

เจาของทรัพยสินหรือผูมอบอํานาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)ตอพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงทรัพยสิน

นั้นตั้งอยู ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ ของทุกป พนักงานเจาหนาท่ีจะออกแบบการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

ผูรับการประเมินตองชําระภาษีภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

การอุทธรณ  

เม่ือผูมีหนาท่ีเสียภาษีหรือเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ไดรับแจงการประเมินไมพอใจในการประเมินใหยื่น

คํารองขออุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันไดรับแจงการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 

อัตราโทษและคาปรับ 

1. ผูใดละเลยไมยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไมเกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษียอนหลัง ไดไม

เกิน 10  

2. ผูใดยื่นแบบแสดงรายการ ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมสมบูรณ มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับและเรียกเก็บภาษียอนหลังไดไมเกิน 5 ป  

3. ถาชําระคาภาษีเกินกําหนด 30 วัน นับแตวันถัดจากวันท่ีไดรับแจงการประเมิน ใหเสียเงินเพ่ิมดังนี้  

3.1 ไมเกิน 1 เดือน เสียเพ่ิม 25 %  

3.2  เกิน 1 เดือน แตไมเกิน 2 เดือน เพ่ิม 5 %  

3.3 เกิน 2 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน เพ่ิม 7.5 %  

3.4 เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เพ่ิม 10 %  

3.5 เกิน 4 เดือน ข้ึนไป ใหยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพยสินโดยมิตองใหศาลสั่ง หรือออก 

หมายยึด 
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ภาษีบํารุงทองท่ี 

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากเจาของท่ีดิน ผูครอบครองท่ีดินอัตราภาษีจะเสียตามราคาปานกลางของท่ีดิน มีหลาย

อัตราขอทราบรายเอียดกับเจาหนาท่ี โดยตรงท่ีดินวางเปลาหรือไมไดทําประโยชนจะตองเสียภาษีเปน 2 เทาของอัตรา

ปกติ 

การย่ืนแบบแสดงรายการท่ีดินและชําระภาษี  

1. ใหเจาของท่ีดินผูครอบครองท่ีดิน ยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน(ภบท.5) และชําระภาษีป ตั้งแตวันท่ี 2 

มกราคม – 30 เมษายน ของทุกป  

2. ผูท่ีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหมหรือเนื้อท่ีดินเปลี่ยนแปลง ใหยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 

30 วัน นับแตวันท่ีไดรับโอนกรรมสิทธิ์ 

การลดหยอน และการยกเวนภาษีบํารุงทองท่ี  

1. ท่ีดินแปลงท่ีเจาของปลูกบานอยูอาศัยโดยไมทําการคาหรือให เชาแตอยางใดท้ังสิ้นลดหยอนได 1 ไร สวนท่ี

เกินตองเสียภาษีตามอัตราท่ีกําหนด  

2. ท่ีดินท่ีเจาของปลูกบานใหเชาหรือปลูกบานทําการคา และไดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินแลว จะไดรับ 

ยกเวนภาษีบํารุงทองท่ีในสวนท่ีอาคารนั้นตั้งอยู 

อัตราคาโทษและคาปรับ  

1. ยื่นรายการไมถูกตอง คาภาษีนอยลงตองเสียเงินเพ่ิม 10% ของคาภาษีประเมิน 

2. ไมยื่นแบบภายในกําหนดเสียเงินเพ่ิม 10% ของคาภาษี  

เพ่ิมเติม 

3. ชี้เขตแจงจํานวนเนื้อทีดิน ไมถูกตอง คาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพ่ิมอีก 1 เทา ของคาภาษีประเมินเพ่ิมเติม  

4. ชําระภาษีเกินกําหนด วันท่ี 30 เมษายน ตองเสียเงินเพ่ิม 20 % ตอปของคาภาษี เศษของเดือนใหนับเปน

หนึ่งเดือน 

 

ภาษีปาย 

เปนภาษีท่ีจัดเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาหรือ โฆษณา หรือกิจการอ่ืน หรือกิจการอ่ืน 

เพ่ือหารายไดไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียนแกะสลักจารึกหรือทําให

ปรากฏดวยวิธีอ่ืน 

1. ปายท่ีคํานวณพ้ืนท่ีและประเภทของปายแลวเสียภาษีต่ํากวา 200 บาท ใหเสียในอัตรา 200 บาท 

2. ปายดังตอไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ตอ 400 ตร.ซม. ? ปายท่ีมีอักษรไทยไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ 

หรือไม ?ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษร ตางประเทศ  

3. ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอ่ืน คิดอัตรา 20 บาท ตอ 

500 ตร.ซม.  

4. ปายท่ีมีอักษรไทยลวน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตร.ซม  
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อัตราภาษีปาย 

การยื่นแบบประเมินและการชําระภาษี  

1. เจาของปายจะตองเสียภาษีปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตั้งแต 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกป 

โดยเสียเปนรายปยกเวนปายพ่ึง ติดตั้งหรือแสดงในปแรก โดยใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วันและให

เสียภาษีปายตั้งแตเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปและเสียภาษีปายรวยงวดๆละ 3 เดือน ของป  

2. ชําระภาษีปายภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินจากพนักงานเจาหนาท่ี 

3. ถาภาษีปายเกิน 3,000 บาท จะผอนผันชําระเปนงวดๆ ติดตอกันการอุทธรณ ถาผูมีหนาท่ีเสียภาษีปายได

แจงการประเมินแลวเห็นวาไมถูกตองให ยื่นคํารองอุทธรณ ตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับ

แตวันท่ีไดรับแจงการประเมินอัตรา 

 

โทษและคาปรับ  

1. ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งปาย 15 วัน เสียเงินเพ่ิม 10% ของคา

ภาษี  

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย โดยไมถูกตองทําใหคาภาษีนอยลง ตองเสียเงินเพ่ิม 10%ของคาภาษีท่ี

ประเมินเพ่ิมเติม 

3. ไมชําระเงินภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมินตองเสียเงินเพ่ิม 2% ตอเดือนของคาภาษีเศษ

ของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน  

4. ผูใดจงใจ ไมยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ตองระวางโทษปรับตั้ง แต 5,000 บาท – 50,000 บาท  

5. ผูใดไมแจงการรับโอนปายภายใน 30 วัน ตั้งแตวันรับโอนตอง ระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 – 10,000 บาท  

6. ผูใดไมแสดงชื่อ – ท่ีอยู เจาของปายเปนอักษรไทยใหชัดเจนท่ีมุมขวาดานลางของปาย ซ่ึงติดตั้งบน

อสังหาริมทรัพย ของผูอ่ืนและมีพ่ืนท่ีเกิน 2 ตร.ม. ตองระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาท่ี

กระทําความผิด 

7. ผูใดโดยรูอยูแลวหรือจงใจแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเท็จ ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จหรือนํา

พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีปายตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับ

หรือตั้งแต 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

* ชําระภาษีตรงเวลา ชวยพัฒนาทองถิ่น โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เม่ือชําระภาษีหรือคาธรรมเนียม  ติดตอ

สอบถาม โทร. 043 – 589463 
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กองชาง 
 

การย่ืนขออนุญาตกอสราง 

เอกสารท่ีนํามายื่นขออนุญาตกอสราง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร 

1. แบบแปลน 5 ชุด (ถายพิมพเขียวเทาตัวจริง หรือถายเอกสารมาตราสวนเทาตัวจริงไมเล็กกวา 1:1000) 

2. ผังบริเวณ 5 ชุด ไมนอยกวา 1:500 

3. สําเนาทะเบียนบาน 2 ชุด (รับรองสําเนา) 

4. บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ 2 ชุด (รับรองสําเนา) 

5. สําเนาโฉนดท่ีดิน/นส.3 ก/น.ส.3 2ชุด (รับรองสําเนา) 

6. คาใบอนุญาต 20 บาท/คาคําขออนุญาต 5 บาท 

7. คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

8. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลน ตารางเมตรละ 4 บาท 

 

การขอเลขท่ีบาน 

เอกสารหลักฐานท่ีตองเตรียม 

1. แบบกอสรางท่ีไดรับอนุญาต 

2. ใบอนุญาตกอสราง 

3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

 

การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 

 การขุดดิน ผูใดประสงคจําทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพ้ืนท่ีดินเกิน 3.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากทอ

ดินเกิน 1,000 ตารางเมตร หรือมีความลึก หรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด โดยยื่นเอกสารดังนี้.- 

1. แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการขุดดิน 

2. แผนผังแสดงเขตท่ีดินขางเคียง 

3. รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 

4. วิธีการขุดดินและการขนดิน 

5. ชื่อผูควบคุมงาน ซ่ึงจะตองมีคุณสมบัติตามกําหนดกฎกระทรวง 

6. ท่ีตั้งสํานักงานของผูแจง 

7. ภาระผูกพันตางๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนรวมไดเสียเก่ียวกับท่ีดิน ท่ีจะทําการขุด 

8. เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การถมดิน 

ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีของเนินดินไม

เกินดินไมเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ํา

เพียงพอและไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินขางเคียง 

 

    ติดตอสอบถาม โทร. 043 – 589015 ตอ 109 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

การขออนุญาตประกอบกิจการ 

1. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลวจะตรวจสอบความถูกตองและออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการหลังจากนั้นจะมี 

     หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วันนับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต 

     2.  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

          กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วันนับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 
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       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต 

3.  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ / ประเภทแตงผม 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมี หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต  

    4.  สถานท่ีจําหนายอาหารและสะสมอาหาร 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมี หนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 
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      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต    

   5.  การขออนุญาตขนสงส่ิงปฏิกูล 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต    

 

 

 6.  การควบคุมกรมธุรกิจพลังงาน 

       กรณีรายใหม 

      1.  ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้ 

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 
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         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

         1.3  หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

      กรณีผูประกอบการไมไดมาขอดวยตนเอง 

          1.4  หนังสือมอบอํานาจ 

          1.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจ 

      2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง  และออกตรวจสอบสถานท่ีประกอบการ  หลังจากนั้น

จะมีหนังสือแจงใหมารับใบอนุญาตหรือแจงคําสั่งไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน  30 

วัน นับตั้งแตวันยื่นขอรับใบอนุญาต 

      3.  ผูขอรับใบอนุญาต  มารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียม  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออก

ใบอนุญาต 

       กรณีการตออายุใบอนุญาต 

       1.  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต  ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต           

7.  การขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง      

       กรณีการขออนุญาตใชเครื่องขยายเสียง 

       1.  ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาตทําการโฆษณาใชเครื่องขยายเสียง พรอมหลักฐานดังนี้     

         1.1  สําเนาบัตรประตัวประชาชนหรือสําเนาประจําตัวท่ีสวนราชการออกให  จํานวน 1 ฉบับ 

         1.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

       กรณีผูประกอบการไมไดมาขอดวยตนเอง 

         1.3  หนังสือมอบอํานาจ 

         1.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ  และผูรับมอบอํานาจ 

       2.  เม่ือเจาหนาไดรับคําขอแลว  จะตรวจสอบความถูกตอง    

       3.  ผูขอรับใบอนุญาต  ชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต    

* ติดตอสอบถาม โทร 043 –589015 ตอ 107 
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6. ประโยชนท่ีไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 ประโยชนตอผูรับบริการ 

 ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอยางชัดเจน 

 ไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานและมีความโปรงใส 

 ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 

 มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) เพ่ือนํามาใชปรับปรุงการใหบริการภาครัฐตอไป 

 ประโยชนตอผูใหบริการ 

 ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ 

ทุจริตคอรรัปชั่น 

 สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการตามหลักเกณฑท่ีวางไว เพ่ือนํามาปรับปรุงการ 

ใหบริการ 

 พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 

 ประโยชนโดยรวมตอประเทศ 

 ยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

22


	สำนักปลัด
	งานทะเบียน
	การขอบ้านเลขที่
	บ้านปลูกสร้างใหม่หรือปลูกสร้างมานานแล้ว แต่ยังไม่มีบ้านเลขที่ให้เจ้าบ้านแจ้งขอมีบ้านเลขที่ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่
	เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
	1. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
	2. โฉนดที่ดิน
	3. แบบแปลนบ้าน
	4. ใบอนุญาตก่อสร้าง(กรณีบ้านอยู่ในเขตเทศบาล)
	5.
	การแจ้งเกิด
	เมื่อมีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งการเกิด ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด หรือสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บิดา มารดาหรือผู้...
	เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
	1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง และบัตรประจำตัว บิดามารดา (ถ้ามี)
	2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนประวัติของบิดามารดา (ถ้ามี)
	3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน
	4. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
	5. ใบแจ้งการเกิดตามแบบ ท.ร.๑/๑ ตอนหน้า (กรณีเกิดที่บ้านแจ้งต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน)
	6. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
	กรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดของผู้มีสัญชาติไทย (ระยะเวลาการแจ้งตั้งแต่วันพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด)
	สำนักทะเบียนที่แจ้งการเกิด
	1. สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่เกิดหรือ
	2. สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นอื่นที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
	ขั้นตอนการแจ้ง เอกสารหลักฐานที่แจ้งต่อนายทะเบียน
	1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (กรณีที่ไม่ได้แจ้งการเกิดให้กับตัวเอง)
	2. บัตรประจำตัวหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของบิดามารดาของเด็ก (ถ้ามี)
	3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี)
	4. รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
	5. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
	6. หนังสือรับรองการเกิด (กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล)
	7. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งเกิดต่างสำนักทะเบียนหรือไม่มีหนังสือรับรองการเกิด)
	8. พยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน พยานผู้รู้เห็นการเกิด เช่น หมอตำแย
	กรณีเด็กที่ขอแจ้งเด็กที่เกิดมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปให้รวบรวมหลักฐานและเสนอนายอำเภอท้องที่ภายใน 60
	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเกิดเพื่อพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติ
	กรณีเด็กที่ขอแจ้งเกิดอายุยุงไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นคำร้องให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กที่เกิดแทนนายอำเภอ
	การแจ้งตาย
	เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
	เมื่อมีคนตายนอกบ้าน ให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตายหรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก็ได้
	หลักฐานที่นำไปแสดง
	1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
	2. บัตรประจำตัวของผู้ตาย (ถ้ามี)
	3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ตาย (ถ้ามี)
	4. หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล (กรณีที่ตายในสถานพยาบาล) หรือบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (รายงานชันสูตรพลิกศพกรณีตายผิดธรรมชาติ)
	กรณีแจ้งการตายเกินกำหนดเวลา เอกสารหลักฐาน
	1. บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
	2. บัตรประจำตัวของผู้ตาย (ถ้ามี)
	3. หนังสือรับรองการตาย (กรณีคนตายในสถานพยาบาล) รายงานชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ หน่วยงานนิติเวช (กรณีการตายผิดธรรมชาติ หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
	4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายชื่อรายการบุคคล (ถ้ามี)
	5. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้พบศพ หรือผู้รู้เห็นการตาย หรือข้าราชการ และสอบสวนผู้แจ้งและพยานบุคคลให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่แจ้งการตายภายใน  24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ตายหรือพบศพ และการจัดการศพว่าจะเก็บ ฝัง เผา หรือทำลาย และสถานที่จัดการศพ
	การแจ้งการตายของคนที่ตายในท้องที่สำนักทะเบียนอื่น
	ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคลที่ไปกับผู้ตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว สถานที่แจ้งการตาย สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ศพอยู่ หรือที่มีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทำลาย
	เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง
	1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
	2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี)
	3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี)
	4. หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 ของสถานพยาบาลที่คนตายเข้ารับการรักษาตัวก่อนตาย
	5. ผลการตรวจ ดีเอ็นเอ ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคนตาย
	6. พยานหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น รูปถ่ายงานศพของคนตาย
	การแจ้งย้ายที่อยู่
	การแจ้งย้ายออกจากบ้าน (เพื่อไปอยู่บ้านอื่นที่อยู่ต่างสำนักทะเบียน)
	เมื่อมีผู้อยู่ในบ้านย้ายออกจากบ้านผู้มีหน้าที่แจ้งย้ายออกคือ เจ้าบ้าน เจ้าตัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน ให้แจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไป โดยไม...
	เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งย้ายออก
	1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (เจ้าบ้าน)
	2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือเจ้าตัว (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
	3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
	4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
	5.
	การแจ้งย้ายที่อยู่เข้าในทะเบียนบ้าน
	เมื่อมีผู้ที่ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าต่อนาย
	ทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่ย้ายเข้าตั้งอยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้ามาอยู่ในบ้าน
	เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งย้ายเข้า
	1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (เจ้าบ้านหลังที่ย้ายเข้า)
	2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านหรือเจ้าตัว (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
	3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
	4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า
	5. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้ย้ายเข้า
	การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าภายในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
	ผู้มีหน้าที่แจ้งเจ้าบ้าน เจ้าตัว หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้แจ้งแทน ให้แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่จะย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้ามาอยู่ในบ้าน
	เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งย้าย
	1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งแลเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้า
	2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือเจ้าตัว (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
	3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ย้ายที่อยู่ (ถ้ามี)
	4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก และฉบับที่จะแจ้งย้ายเข้า
	การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
	ผู้มีหน้าที่แจ้ง ผู้ที่ย้ายที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ (กรณีเจ้าตัวไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเองอาจมอบหมายให้ดำเนินการแทนก็ได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือมอบหมายให้ดำเนินการแทน) ให้แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องท...
	เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งย้าย
	1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ย้ายที่อยู่
	2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับมอบหมายและหนังสือมอบหมายจากผู้ที่มีหน้าที่แจ้ง (กรณีมอบหมายให้แจ้งแทน)
	3. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าบ้านที่อนุญาตให้ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
	4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่
	การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
	การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านสามารถใช้ได้ทั้งกรณีของคนสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยหรือนอกราชอาณาจักร มีหลายกรณี ดังนี้
	คนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
	กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499
	กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
	กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือเกิดในต่างประเทศ
	กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
	กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทาง
	กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
	กรณีบุคลอ้างว่าเป็นคนที่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง
	กรณีเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนที่อยู่นอกประกาศกระทรวงมหาดไทย
	กรณีบุคลที่ไม่ได้มาลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านไว้แล้ว
	กรณีคนที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติขอเพิ่มชื่อ
	คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อ
	กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน
	กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้พักอยู่อาศัยในราชอาณาจักร
	กรณีคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย
	ผู้มีหน้าที่แจ้งการเพิ่มชื่อ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่
	เอกสารหลักบานประกอบการแจ้ง
	1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อเข้า
	2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง (ถ้ามี)
	3. เอกสารที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น สูติบัตร ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานทางทหาร เป็นต้น
	หมายเหตุ ทั้งนี้รายละเอียดในการเพิ่มชื่อแต่ละกรรีให้เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 93 – 108
	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
	เอกสารการทะเบียนราษฎรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใบรับแจ้งการเกิด การตาย การย้ายที่อยู่ สูติบัตร ทะเบียนคนเกิด มรณบัตร ทะเบียนคนตาย ทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ หรือเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ถ้ามีการบันทึกหรือลงรายการใดๆ ไว้ไม่ถูกต้องไ...
	ผู้ยื่นคำร้อง ได้แก่
	กรณีขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติ ผู้ยื่นคำร้องได้แก่ เจ้าบ้าน หรือเจ้าของรายการที่ขอแก้ไข หรือบิดามารดา (กรณีเจ้าของรายการที่ขอแก้ไขยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
	กรณีขอแก้ไขรายการในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผู้ยื่นคำร้องได้แก่ เจ้าของรายการที่ขอแก้ไข หรือบิดามารดา (กรณีเจ้าของรายการยังไม่บรรลุนิติภาวะ) หรือ ผู้ที่รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
	กรณีขอแก้ไขรายการในมรณบัตรหรือทะเบียนคนตาย ผู้ยื่นคำร้องได้แก่ บิดามารดา ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต
	เอกสารหลักฐานประกอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเอกสารทะเบียนราษฎร
	เอกสารทางราชการออกให้ไม่ว่าเอกสารนั้นจะจัดขึ้นก่อนหรือหลังการจัดทำเอกสารทะเบียนราษฎรนั้นๆ แต่ควรเป็นเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารถอ้างอิงถึงกันได้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปี 2499 ฉบับปี 2515 หรือ ฉบับปี 2526 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หลักฐานการรั...
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
	- การป้องกันและระงับอัคคีภัย
	- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ
	- งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ
	- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกัน
	- งานฝึกอบรมอาสาสมัครฯ และวิทยุสื่อสาร
	งานเทศกิจ ทำหน้าที่
	- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่แผงลอย  รวมทั้งกิจการร้านค้าที่น่ารังเกียจและอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	- งานควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ, ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
	- งานประสานกับจังหวัด อำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
	- งานมวลชนต่าง ๆ
	 ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์  043-589098
	งานพัฒนาชุมชน
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
	2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
	3.สำเนาสมุดธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ) ในกรณีที่ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	กองคลัง
	ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
	เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ทเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนาม กอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณ ที่ดินปกติใช...
	การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
	เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ผู้รับการประเมินต้องชำระภาษีภายใน ...
	การอุทธรณ์
	เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับแจ้งการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
	อัตราโทษและค่าปรับ
	1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ได้ไม่เกิน 10
	2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
	3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
	3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 25 %
	3.2  เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
	3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
	3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
	3.5 เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึดอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่ง หรือออก
	หมายยึด
	ภาษีบำรุงท้องที่
	เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษีจะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายเอียดกับเจ้าหน้าที่ โดยตรงที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
	การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
	1. ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภบท.5) และชำระภาษีปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี
	2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
	การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
	1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้ เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
	2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับ ยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
	อัตราค่าโทษและค่าปรับ
	1. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมิน
	2. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
	เพิ่มเติม
	3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อทีดิน ไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
	4. ชำระภาษีเกินกำหนด วันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 20 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
	ภาษีป้าย
	เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้าหรือ โฆษณา หรือกิจการอื่น หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
	1. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
	2. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 400 ตร.ซม. ? ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ ?ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษร ต่างประเทศ
	3. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.
	4. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม
	อัตราภาษีป้าย
	การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
	1. เจ้าของป้ายจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายพึ่ง ติดตั้งหรือแสดงในปีแรก โดยให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วันและให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปีแ...
	2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
	3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผ่อนผันชำระเป็นงวดๆ ติดต่อกันการอุทธรณ์ ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้แจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ ยื่นคำร้องอุทธรณ์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินอัตรา
	โทษและค่าปรับ
	1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือน มีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
	2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย โดยไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10%ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
	3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินต้องเสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
	4. ผู้ใดจงใจ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้ง แต่ 5,000 บาท – 50,000 บาท
	5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้อง ระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท
	6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ – ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ ของผู้อื่นและมีพื่นที่เกิน 2 ตร.ม. ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด
	7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับหรือตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำท...

