
สํานักปลัดเทศบาล  
งานทะเบียนราษฎร 
เจาบาน คือ  

      คนท่ีเปนหัวหนาครอบครองในบานหลังนั้น ซ่ึงการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเปนเจาของบานผู
เชาบาน หรือฐานะอ่ืนก็ได คนท่ีเปนเจาบานไมอยู ตาย สูญหาย หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได คนท่ีดูแลบาน หรือ
ท่ีอยูในบานขณะนั้นเปนเจาบาน  
 
      หนาท่ีของเจาบาน  
      กฎหมายทะเบียนราษฎร ไดกําหนดใหเจาบานมีหนาท่ีตองแจงตอนายทะเบียนในเรื่องตอไปนี ้คือ 
            • มีคนเกิดในบาน  
            • มีคนตายในบาน  
            • มีคนยายออก – ยายเขามาในบานหลังนั้น  
            • มีการปลูกสรางบานใหม หรือรื้อถอนบาน  
            หากไมแจงจะถือวามีความผิดตามกฎหมาย  
 
      คนท่ีทําหนาท่ีเปนเจาบาน  
      โดยปกติแลวเม่ือมีการแจงตอนายทะเบียน นายทะเบียนก็จะตรวจสอบดูวาคนไปแจงนั้นเปนเจาบานหรือไม 
โดยดูจาก  
            • บัตรประจําตัวของคนแจงพรอมทะเบียนบานท่ีนําไปแสดงวาคนท่ีไปแจงช่ือในทะเบียนบานและ ชอง
รายการระบุวาเปน "เจาบาน" หรือไม  
            • ถาไมใชบุคคลตามขอ 1 ก็ตรวจดูวาคนท่ีไปแจงมีช่ือปรากฏในทะเบียนบานนั้นหรือไม ถามีก็จะมีการ
บันทึกปากคําไวเปนหลักฐานถึงสาเหตุท่ีไปแจงแทนเจาบาน กรณีท่ีผูมีช่ือในทะเบียนบานเปนผูเยาวหรือเสมือนไร
ความสามารถ ใหผูปกครองตามกฎหมายเปนผูทําหนาท่ีแทน  
            • แตถาบานหลังนั้นเปนบานวางไมมีใครมีช่ือในทะเบียนบาน หากคนท่ีครอบครองดแูลบานอยูขณะนั้นไป
แจง นายทะเบียนก็จะบันทึกปากคําไวและดําเนินการรับแจงไวเชนกัน  
 
      การมอบหมาย 
      กรณีคนมีช่ือรายการในทะเบียนบานระบุวาเปนเจาบานไมไดไปแจงดวยตนเอง หรือไมไดใหคนท่ีมีช่ือใน
ทะเบียนบานเดียวกับคนแจงแตมอบหมายใหบุคคลอ่ืนไปแจงแทน ก็จะตองใหผูท่ีไดรับมอบ นําเอกสารดังตอไปนี้
ไปแสดงตอนายทะเบียนดวยคือ  
            • บัตรประจําตัวหรือสําเนาบัตรประจําตัวของเจาบานผูมอบหมาย ถาเปนสําเนาผูมอบหมายจะตองเซ็น
รับรองสําเนาไวดวย  



            • บัตรประจําตัวของผูแจง  
            • สําเนาทะเบียนบานของเจาของบาน  
            • หนังสือมอบหมายจากเจาบาน ( ถามี ) 

การแจงเกิด 
      คนเกิดในบาน ใหเจาบานหรือบิดามารดา ( หรือผูไดรับมอบหมาย ) แจงตอนายทะเบียนทองถ่ิน ภายใน 15 วัน 
นับแตวันเกิด 
 
      การแจงเกิด  
            ผูแจงเกิด ควรดําเนินการดังนี ้ 
            • ใหแจงช่ือตัวของเด็กเกิดใหม พรอมกับการแจงเกิดและแจงช่ือสกุลดวย พรอมสําเนาทะเบียนบานท่ีจะเพ่ิม
ช่ือเด็ก  
            • แจงวัน, เดือน, ป และสถานท่ีเกิด ถามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลใหนําไปแสดงดวย  
            • แจงช่ือตัว, ช่ือสกุล, สัญชาติ และท่ีอยูของบิดาและมารดาของเด็ก  
            • แจงช่ือตัว, ช่ือสกุล และท่ีอยูของผูแจงการเกิด ตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบานพรอมบัตรประจําตัวท่ี
นําไปแสดง ( กรณีผูแจงมิใชบิดา- มารดา) หลักฐานท่ีนําไปแสดง  
            • บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน, บิดา, มารดา หรือผูแจง  
            • สําเนาทะเบียนบาน  
            • หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 1/1 ) การแจงเกิดเกินกําหนด กรณีคนเกิด แตไมไดแจง
การเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันเกิด ตองระวางโทษปรับไมเกนิ 1,000 บาท 

การแจงตาย 
      แจงเม่ือมีคนตายในบาน  
      ใหเจาบานเปนผูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงของทองท่ีท่ีมีคนตายภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาตาย ในกรณี
ท่ีไมมีเจาบาน ใหผูพบศพแจงภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาพบศพ 
 
      แจงเม่ือมีคนตายนอกบาน  
      ใหผูท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพ เปนผูแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ี ท่ีคนตายหรือผูพบศพแหงทองท่ีท่ี
จะพึงแจงไดภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจงตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจก็
ได  
 
      การแจงตาย 
           ควรดําเนินการดังนี ้ 



            • แจงช่ือตัว, ช่ือสกุล และท่ีอยูของผูตาย ตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบาน หรือบัตรประจําตัวประชาชนท่ี
นําไปแสดง  
            • แจงวัน, เดือน, ป และสถานท่ีตายพรอมสาเหตุการตาย ถามรหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลให
นําไปแสดงดวย และถาทราบช่ือ- สกุล ของบิดา, มารดาของผูตายใหแจงตอนายทะเบียนดวย  
            • แจงการดําเนินการเกี่ยวกับศพของผูตายดวย จะเก็บ, ฝง, เผา, ทําลาย หรือยายศพ ท่ีไหน, เม่ือไร 
            • แจงช่ือตัว, ช่ือสกุล และท่ีอยูของผูแจงการตายตามหลักฐานสําเนาทะเบียนบานหรือบัตรประจําตัวท่ีนําไป
แสดง 
 
      หลักฐานท่ีนําไปแสดง  
            • สําเนาทะเบียนบานหรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูแจง • สําเนาทะเบียนบานหรือบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูตาย ( ถามี )  
            • หนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาล ( ท.ร. 4/1 )  
 
      การแจงตายเกินกําหนดเวลา  
      หมายถึง กรณีมีคนตายแตไมไดแจงการตายภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด กรณีนี้ใหผูแจงการตายยื่นคํารองตอ
นายทะเบียนทองถ่ินท่ีท่ีมีการตายหรือพบศพ โดยดําเนินการดังนี ้ 
            • เม่ือนายทะเบียนไดรับคํารองแลวจะตรวจสอบคํารองและเอกสารท่ีผูแจงนําไปแสดง แลวดําเนินการ
เปรียบเทียบคดีตามความผิดท่ีกฎหมายกําหนด  
            • สอบสวนสาเหตุจากพยานบุคคล เพ่ือใหทราบถึงวัน, เดือน, ปท่ีตาย, สถานท่ีตายและผูเห็นเหตุการณ 
ตลอดจนสาเหตุท่ีไมแจงการตาย ภายในเวลาท่ีกําหนด  
            • รวบรวมหลักฐานและพิจารณา เม่ือเห็นวาเช่ือถือไดจะส่ังอนุญาตใหรับแจงเพ่ือดําเนินการตอไป  
            • ผูใดไมมาแจงการตายภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาตายหรือพบศพ ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 
บาท  

 
การแจงยายที่อยู 

     การแจงยายท่ีอยู มีกรณีตางๆ ดังนี ้ 
     การยายออก เม่ือผูอยูในบานออกจากบานใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูนั้น
ยายออกไปโดยไมเสียคาธรรมเนียม  
     การยายเขา เม่ือมีผูยายท่ีอยูเขามาอยูในบานใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจงภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผู
นั้นยายเขามาอยูในบาน ท้ังนี้ใหนําหลักฐานการยายออกไปแสดงตอนายทะเบียนดวยโดยไมเสียคาธรรมเนียม 
     การแจงยายปลายทาง การแจงยายปลายทาง เปนกรณีนอกเหนือจากขอ 1 ขอ 2 ซ่ึงผูยายท่ีอยูจะเปนผูแจงการยาย
ออกและยายเขาตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีไปอยูใหม โดยนําสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบานท่ีเขาไปอยู



ใหมแสดงตอนายทะเบียนเจาบาน ตองไปเซ็นตยินยอมใหยายเขาตอหนานายทะเบียนพรอมนําหลักฐานถือบัตร
ประจําตัวประชาชนไปดวย และเสียคาธรรมเนียม 10 บาท หลักฐานท่ีจะตองนําไปแจงเกี่ยวกบัการยายท่ีอยู  
 
      การยายออก  
           นําหลักฐานตอไปนี้ไปแสดง  
           • สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  
           • บัตรประจําตัวของเจาบาน  
           • บัตรประจําตัวของผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน(กรณีการมอบหมายใหทําหนาท่ีแทน)  
           • หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (ถามี)  
 
      การยายเขา  
           นําหลักฐานตอไปนี้ไปแสดง  
           • สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  
           • บัตรประจําตัวของเจาบาน  
           • บัตรประจําตัวของผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน  
           • หนังสือมอบหมายจากเจาบาน (ถามี) 
 
      หมายเหตุ ใบแจงยายท่ีอยู (ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2) กรณีใบแจงการยายท่ีอยูสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
กอนนําไปยายเขา ผูยายเขาสามารถขอใบแทนไดท่ีนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองท่ีท่ีออกใบแจงการยายท่ีอยู โดย
ยื่นคํารองพรอมสําเนาการแจงความประกอบเรื่องหรือนําใบแจงยายท่ีอยูซ่ึงชํารุดไปแสดง  
 
      การแจงยายออก – ยายเขาเกินกําหนด 
      เม่ือมีคนในบานยายออก – ยายเขา เจาบานไมแจงยายภายใน 15 วัน นับแตวันยายออก – ยายเขา ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท 

 
การขอเลขหมายประจําบาน 

     ใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนผูรับแจง เพ่ือขอเลขหมายประจําบานภายใน 15 วัน นับแตวันสรางบานเสร็จ บาน
ท่ีจะขอบานเลขท่ีจะตองมีลักษณะเปนบานสามารถอยูอาศัยได  
     หลักฐานประกอบการขอเลขหมายประจําบาน  
           • บัตรประจําตัวประชาชนผูแจง  
           • สําเนาทะเบียนบานผูขอเลขบาน และผูแจง  
           • ใบอนุญาตปลูกสราง (ถามี)  



           • หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน (ถามี) พรอมสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนและหลักฐานแสดงวา
เปนเจาของท่ีดิน  
           • บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนในฐานะผูมอบหมายกรณีมอบหมาย
ใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทน (หากเปนนิติบุคคลจะตองมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหางหุนสวนจํากัดดวย)  
           • แบบแปลนการกอสราง (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองคลัง 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
      ระยะเวลาชําระภาษี มกราคม - กุมภาพันธ ของทุกป  
 
      ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
            ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หมายถึง ภาษีท่ีจัดเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ กับท่ีดินซ่ึงใช
ตอเนื่องกับโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางนั้น 
 
      ผูท่ีมีหนาท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
            ผูเปนเจาของสินทรัพย โรงเรือน ส่ิงปลูกสราง เชน ตึก, อาคาร, คอนโดนิเนียม หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนใน
เขตเทศบาล ซ่ึงใชหาประโยชนโดยใชเปนสถานประกอบการพาณิชยตางๆ ใหเชา หรือใหผูอ่ืนอยูอาศัย อยูในขาย
ตองชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินกับเทศบาล 
 
      การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
            ขอรับแบบพิมพแสดงรายการทรัพยสิน (แบบ ภ.ร.ด. 2 ) ท่ีกองคลัง เทศบาล กรอกรายละเอียด และยื่นตอ
เจาหนาท่ี เพ่ือประเมินภาษีภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธของทุกป 
 
            ขอรับใบแจงการประเมินภาษ ี(แบบ ภ.ร.ด.2) จากเทศบาลแลว ชําระเงินภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับใบ
แจงการประเมิน 
 
      หลักฐานท่ีตองนําไปแสดง 
            • สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก 
            • บัตรประจําตัวประชาชน 
            • สําเนาทะเบียนบาน 
            • ทะเบียนการคา . ทะเบียนพาณิชย, ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
            • ใบเสร็จรับเงินปท่ีผานมา  

 
ภาษีบํารุงทองที ่

      ระยะเวลาชําระภาษี มกราคม - เมษายนของทุกป  
 
      ภาษีบํารุงทองท่ี  



      ภาษีบํารุงทองท่ี หมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากเจาของท่ีดินไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดิน 
 
      การยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
            • ใหเจาของท่ีดินท่ีอยูในเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ท่ีกองคลังเทศบาล 
ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ป และชําระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกป 
            • กรณีเปนเจาของท่ีดินใหม หรือมีการเปล่ียนแปลงจํานวนท่ีดินเจาของท่ีดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการ 
ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
หลักฐานท่ีตองนําไป 
            • สําเนาโฉนดท่ีดิน นส.3 หรือ นส.3 ก 
            • สําเนาทะเบียนบาน 
            • บัตรประจําตัวประชาชน 
            • ใบเสร็จรับเงินปท่ีแลว  

 
ภาษีปาย 

      ระยะเวลาชําระภาษ ีมกราคม - มีนาคมของทุกป  
 
      ภาษีปาย  
            ปายท่ีตองชําระภาษี คือ ปายแสดงช่ือ ยื่หอ หรือเครื่องหมายท่ีใชในการประกอบการคาหรือประกอบกิจการ
อ่ืนเพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคา หรือกิจการอ่ืน เพ่ือหารายได ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ีวัตถุใดๆ ดวย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีอ่ืน  
 
      การยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี 
            1. ใหเจาของ หรือผูครอบครองปาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีท่ีกองคลัง เทศบาล ภายในเดือนมกราคม - 
มีนาคม ของทุกป และตองชําระภาษีภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงการประเมิน  
            2. ผูใดติดตั้งปายอันตองเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งปายใหมแทนปายเดิม หรือเปล่ียนแปลงแกไข 
พ้ืนท่ีปาย, ขอความ, ภาพ อันเปนเหตุใหเสียภาษีเพ่ิมขึ้นใหยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ติดตั้งหรือเปล่ียนแปลง แกไข  
            3. ในกรณีท่ีมีการโอนปาย ใหผูรับโอนแจงการรับโอนเปนหนังสือตอเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับ
โอน  
 
      อัตราภาษีปาย  



            1. ปายท่ีมีอักษรไทยลวน ใหคิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.  
            2. ปายท่ีมีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอ่ืน ใหคิดอัตรา 20 บาท : 500 
ตร.ซม.  
            3. ปายตอไปนี้ใหคิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.  
                  - ปายท่ีไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม  
                  - ปายท่ีมีอักษรไทยบางสวน หรือท้ังหมดอยูใตหรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ  
            4. ปายตาม 1, 2, 3 เม่ือคํานวณพ้ืนท่ีของปายแลว ถามีอัตราท่ีตองเสียภาษีต่ํากวา 200 บาท ใหเสียภาษีปายละ 
200 บาท 
 
      หลักฐานท่ีตองนําไป  
            • รูปถายปาย 
            • บัตรประจําตัวประชาชน  
            • ทะเบียนการคา , ทะเบียนพาณิชย  
            • ใบเสร็จรับเงินปท่ีแลว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองชาง 
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร 

     ขอแนะนําการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
      อาคาร หมายความวา 
            1. ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และส่ิงท่ีสรางขึน้อยางอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขา
ใชสอยได 
            2. อัฒจันทรหรือส่ิงท่ีกอสรางขึ้นอยางอ่ืนเพ่ือใชเปนท่ีชุมชนของประชาชน 
            3. เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตูท่ีสราง
ขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะหรือท่ีสรางใหบุคคลท่ัวไปใชสอย 
            4. ปายหรือส่ิงท่ีสรางสําหรับติด หรือตั้งปาย 
                  - ท่ีติด หรือตั้งไวเหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ําหนัก รวมท้ังโครงสรางเกิน
สิบกิโลกรัม 
                  - ท่ีติดตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะ ซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแลวระยะหางจากสาธารณะมีนอยกวา
ความสูงของปายนั้น เม่ือวัดจากพ้ืนดินและมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
           5. พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ 
           6. ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย  
 
      ลักษณะการกอสราง, ดัดแปลง, ร้ือถอนอาคารที่ตองขออนุญาต 
            1. สรางอาคารขึ้นใหม 
            2. ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารท่ีมีอยูแลว ซ่ึงเพ่ิมน้ําหนักใหแกอาคารนั้น หรือขยายพ้ืนท่ีมากขึ้น ดังนี ้
                 2.1 เพ่ิมหรือขยายพ้ืนท่ีช้ันหนึ่งช้ันใด ตั้งแต 6 ตารางเมตรขึ้นไป 
                 2.2 เปล่ียนหรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อท่ีมากขึ้นกวาเดิมอันเปนการเพ่ิมน้ําหนักแกอาคารเดิม 
                 2.3 เพ่ิมหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 
                 2.4 เปล่ียนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังเหนือสวนประกอบอ่ืนอันเปนการเพ่ิมน้ําหนักแกอาคาร
เดิม 
                 2.5 เพ่ิมน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึง่สวนใด เกินรอยละสิบ 
            3. รื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคาร 
            4. อาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาสองเมตร 
 



      การอนุญาตกอสรางอาคาร  
          ตองเตรียมหลักฐานดังนี ้
          • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต และเจาของท่ีดิน 
          • แผนผังแบบกอสราง และรายการกอสรางอยางละ 5 ชุด 
          • สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะทําการกอสราง 
          • สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต และเจาของท่ีดิน 
          • เตรียมหลักฐานท่ีเกี่ยวของ เฉพาะเรื่อง 
          • หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน (กรณีผูอนุญาตไมไดเปนเจาของท่ีดิน) 
          • หนังสือยินยอมใหปลูกสรางชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินขางเคียง) 
          • หนังสือยินยอมใหใชฐานรากรวมกัน(กรณีใชฐานรากรวมกัน) 
          • หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพยสินขางเคียง(กรณีกอสรางชิดทรัพยสินผูอ่ืน) 
          • หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปตยกรรมพรอมสําเนาบัตรประจําตัว (กรณีอาคารท่ีอยู
ในขายควบคุมตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ พ.ร.บ.วิชาชีพ สถาปตยกรรม พ.ศ.2508) 
          • รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีท่ีสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางดวยวัตถุถาวร
และทนไฟเปนสวนใหญ) 
          • แบบระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารพักอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) 
          • แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดทําประต ูหนาตาง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) 
 
     การพิจารณา 
     ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจจะส่ังใหผูขอรับใบอนุญาต แกไข เปล่ียนแปลง แผนผัง
บริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแปลน หรือรายการคํานวณท่ีไดยื่นไวเพ่ือใหถูกตอง และเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 
เม่ือทานกอสรางอาคารเสร็จแลว ใหยื่นคํารองขอเลขหมายประจําบานไดท่ี กองชางเทศบาล 
 
     การเตรียมหลักฐานของเลขหมายประจําบาน 
          • ใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
          • สําเนาทะเบียนบาน 
          • แบบแปลน 1 ชุด 
          • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
          • รูปถายอาคาร 1 รูป  
 
          เลขหมายประจําบานมีไวเพ่ือขอน้ํา ขอไฟฟา ไปรษณียสงถึงบาน 



     คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
          • ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท 
          • ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
          • ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
          • ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ฉบับละ 20 บาท 
          • ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท 
          • ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 20 บาท  
 
     คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
          • อาคารสูงไมเกินสองช้ัน ตารางเมตรละ 2 บาท 
          • อาคารสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน ตารางเมตรละ 4 บาท 
          • ปาย ตารางเมตรละ 4 บาท 
          • อาคารประเภทซ่ึงตองวัดความยาว เชน เขือ่น ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว หรือกําแพง รวมท้ังประต ูรั้วหรือ
กําแพงใหคิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท  
 
      ในการคิดคาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือวา
เปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดท้ิง      ในการคิดความสูงของอาคารเปนเมตรใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึง
หลังคาหรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุด 
     ในกรณีท่ีอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีช้ันลอย ใหคิดพ้ืนช้ันลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการ
ตรวจแบบแปลนดวย 
 
     คําเตือน 
          1. ผูใดกอสรางอาคาร คัดแปลง เคล่ือนยาย โดยเจาของอาคารไมไดรับใบอนุญาต จากเทศบาล หรือผูใด
กอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยายอาคารใหผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไข ท่ีเจา
พนักงานสวนทองถ่ิน กําหนดไวในใบอนุญาต จะตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  
          2. ผูใดไดรับคําส่ังจากเทศบาล และฝาฝนคําส่ังดังกลาว นอกจากจะถูกระวางโทษตามขอ 1 แลวตองระวาง
โทษปรับอีกวันละหารอยบาท ตลอดเวลาท่ีฝาฝน  
          3. ถาเปนการกระทําผิดของผูดําเนินการ ตองระวางโทษเปนสองเทา ของโทษท่ีบัญญัติไว สําหรับความผิด
นั้นๆ 
          4 . ถาเปนการกระทํา อันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การสาธารณสุข หรือเปน
การกระทําในทางการคา เพ่ือใหเชาใหเชาซ้ือ ขายหรือจําหนาย โดยมีคาตอบแทนแหงอาคารนั้น ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนสิบเทาของโทษท่ีบัญญัติไว สําหรับความผิดนั้น  ๆ 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
      หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง 
            • บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ ( ผูประกอบการ / ผูถือใบอนุญาต ) 
            • บัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
            • สําเนาทะเบียนบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
            • กรณีท่ีเปนนิติบุคคล ใหนําสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
            • สําเนาใบ รง.4 
            • กรณีท่ีเจาของกิจการไมสามารถมายื่นคํารองไดดวยตนเอง ใหผูรับมอบอํานาจนําหนังสือมอบอํานาจท่ี
ถูกตองตามกฎหมายพรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจมาแสดง 
            •ใบรับรองแพทย ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแตงผม - เสริมสวย 
            • ใบอนุญาตเดิมท่ีหมดอายุ ( กรณีขอตอใบอนุญาต )| 
            • อ่ืนๆ ตามความจําเปนแลวแตกรณ ี 
 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร 

      หลักฐานท่ีตองนํามาแสดง 
            • บัตรประจําตัวของผูรับใบอนุญาต 
            • สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต 
            • สําเนาทะเบียนบานของสถานท่ีจําหนายหรือสะสมอาหาร 
            • ใบอนุญาตเดิมท่ีหมดอายุ ( กรณีขอตอใบอนุญาต ) 
            • ใบรับรองแพทย 
            • อ่ืนๆ ตามความจําเปนแลวแตกรณ ี
      ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต 
            • ยื่นคํารองพรอมนําเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตท่ีฝายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาล 
            • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนําการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
            • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นตอเจาพนักงานทองถ่ินในการออกใบอนุญาต 
            • เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาต 
 
      ระยะเวลาการยื่นคํารองขอมีใบอนุญาต 
            • ยื่นคํารองขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน กอนเปดดําเนินกิจการ 



            • ในกรณีขอตอใบอนุญาต ใหยื่นคํารองขอตอใบอนุญาตภายใน 15 วัน กอนใบอนุญาตหมดอาย ุ
            • ในกรณีหนังสือรับรองการแจงใหมาชําระคาธรรมเนียมประจําปภายใน 15 วัน กอนวันท่ีไดรับหนังสือ
รับรองแจง ในปถัดไปทุกป 
            • การตอใบอนุญาตประจําป ตองมายื่นคํารองภายใน 15 วัน กอนใบอนุญาตหมดอาย ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองการศึกษา 
      มีหนาท่ี  
            • ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 
            • สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ 
            • สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
           • สงเสริมการเรียนรูเด็กและเยาวชน 
      ภารกิจท่ีดําเนินการ 
            • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญ 
            • สงเสริมภูมิปญญาชาวบาน 
            • จัดกิจกรรมดานกีฬา 
            • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 
     การสงเสริมดานการศึกษา 
           เทศบาลตําบลทับกวางไดมีการสงเสริมดานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอยางจริงจัง โดยไดมีการ
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาล 
      ดานสุขภาพอนามัย 
           มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณดานอาหารกลางวันและนมโรงเรียนใหแกโรงเรียนของสปช. และ
ของเอกชนท่ีอยูในเขตเทศบาล  
   
 


