


พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558  
ก�าหนดใหส่้วนราชการจดัท�าคูม่อืประชาชนส�าหรับตดิตอ่ราชการ ซึ่งใหพิ้จารณากระบวนงาน
ทีป่ระชาชนขอรบับริการเก่ียวกับการขออนุญาต การอนมุตั ิ การจดทะเบยีน การขึ้นทะเบยีน 
การรบัแจง้การด�าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งและใหป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่มที ่132 ตอน 4 ก  
ลงวนัที ่ 22 มกราคม 2558 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่ 21 กรกฎาคม 2558 เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกแกป่ระชาชน ลดตน้ทนุของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารของ
ภาครฐั ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ ลดการใชด้ลุพินิจของเจา้หนา้ที ่ เปดิเผย 
ขัน้ตอนระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบเปน็ไปตามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตัฯิ ดงักลา่ว

เทศบาลนครระยองไดจ้ดัท�าคูม่อืตดิตอ่ราชการตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยรวบรวมกระบวนงานการใหบ้รกิารใน 
การขออนมุตั ิขออนญุาต ทีเ่กีย่วขอ้งในการด�าเนนิการของเทศบาลนครระยอง

เทศบาลนครระยองหวงัวา่คูม่อืตดิตอ่ราชการฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนส์�าหรบัประชาชน และ
ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทกุภาคส่วนไดบ้รรลเุป้าหมาย และผูร้บับรกิารมคีวามพึงพอใจในมาตรฐาน
การปฏบิตังิานตอ่ไป

เทศบาลนครระยอง

	 	 	 	 	 	 	 	มิถุนายน	2560			

ค�ำน�ำ



บ้านและทะเบียนบ้าน
• การขอเลขที่บ้าน
• การรื้อถอนบ้าน
• กรณีส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสูญหาย ช�ารุด

การแจ้งเกิด
• การแจ้งการเกิด
• กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล
• กรณีการแจ้งเกิดส�าหรับเด็กที่บิดามารดาทอดทิ้ง
• กรณีการแจ้งเกิดส�าหรับเด็กที่เกิดต่างประเทศ

การแจ้งตาย
• กรณีตายในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล
• กรณีคนตายนอกสถานพยาบาล
• การแจ้งตายกรณีพบศพโดยไม่ทราบว่าคนตายเปน็ใคร
• กรณีการแจ้งตายส�าหรับคนที่ไปตายต่างประเทศ

การย้ายที่อยู่
• การย้ายที่อยู่
• การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
• การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
• การแจ้งที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเปน็เวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด
• การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านกรณีการขอเพ่ิมชื่อส�าหรับคนไทย
• การแก้ไขทะเบียนบ้าน

งานทะเบียนเกี่ยวกับบัตรประจ�าตัวประชาชน
• บัตรประจ�าตัวประชาชน
• กรณีขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนครั้งแรก 
• กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 
• กรณีบัตรหายหรือถูกท�าลาย
• กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตร
• กรณีบัตรเดิมช�ารุดในสาระส�าคัญ บัตรถูกท�าลาย
• กรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นขอท�าบัตร
• กรณีบุคคลที่พ้นสภาพได้รับการยกเว้นขอท�าบัตร
• กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่
• การดูแลรักษาบัตรประจ�าตัวประชาชน
• กรณีผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปขีอมีบัตร

สำรบัญ
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การขอจดทะเบียนพาณิชย์
• การจดทะเบียนพาณิชย์
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็บุคคลธรรมดา
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   

ตาม พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499 กรณผีูข้อจดทะเบยีนเปน็บคุคลธรรมดา
• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย ์

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเปน็บุคคลธรรมดา

การช�าระภาษี
• การรับช�าระภาษีป้าย
• การรับช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
• การรับช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

การช�าระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
• ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
• ขั้นตอนการขออนุญาตการฆ่าสุกรและจ�าหน่ายเนื้อสุกร (รายใหม่)
• ขั้นตอนการขออนุญาตการฆา่สุกรและจ�าหน่ายเนื้อสุกร (รายเก่า)
• ขัน้ตอนการขออนญุาตกจิการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สุขภาพและหนงัสือรับรองการแจ้งการ

ประกอบกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
• ขั้นตอนการขออนุญาตปดิทิ้งโปรยใบปลิว/แผ่นประกาศในที่หรือทางสาธารณะ
• ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
• ขั้นตอนการขอการเลิกกิจการทุกประเภท
• การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ชั้นเดียว
• การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1-2 ชั้น ตั้งแต่ 2 คูหา ขึ้นไป (ห้องแถวหรือบ้านแถว)
• การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น (ขึ้นไป)
• บริการฟรี

การรับสมัครเด็กเข้าเรียน
• การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส
• การลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
• การลงทะเบียนและยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• การขอลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยความพิการ
• การขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ จดทะเบียนคนพิการรายใหม่
• ต่ออายุ/สูญหาย/เปลี่ยนผู้ดูแล/บัตรประจ�าตัวคนพิการช�ารุด
• การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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2 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมือ่มกีารปลกูสรา้งบา้น เจา้บา้นจะตอ้งแจง้ตอ่นายทะเบยีนเพ่ือขอเลขทีบ่า้นภายใน 15 วนั 
นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ โดยนายทะเบียนจะก�าหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน 

• หลักฐาน	(กรณีมีใบอนุญาต)
1. ส�าเนาใบอนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ
4. ส�าเนาโฉนดที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
5. ผังบริเวณอาคาร กรณีมีมากกว่า 1 ชั้น ใช้แปลนพ้ืนที่ 1, 2...
6. หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของอาคาร
7. รูปถ่ายบ้าน (รูปเต็มอาคาร) และด้านข้างอย่างละ 1 รูป

หมายเหต ุกรณีเปน็นิติบุคคล มีหนังสือมอบอ�านาจมาด้วย

• หลักฐาน	(กรณีบ้านชั่วคราว)
1. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายบ้าน (รูปเต็มอาคาร) และด้านข้างอย่างละ 1 รูป
4. หลักฐานการครอบครอง เช่น สัญญาซื้อขายสิทธิ สค.1
5. สัญญาเช่าที่ดินของวัด (กรณีเปน็ที่ดินของวัด)
6. หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของอาคาร
 
ข้อควรรู้ การไม่แจ้งขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้างบ้านเสร็จเป็น 
ความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร
เรื่อง บ้านและทะเบียนบ้าน

การขอเลขที่บ้าน



3คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การรื้อถอนบ้านหลังเดิมเพ่ือจะปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ เจ้าของบ้านไม่ต้องแจ้ง 
การร้ือถอนบ้านต่อนายทะเบียนและสามารถใช้เลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านของบ้าน 
หลังเดิมแต่ถ้าจะรื้อบ้านโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ในท่ีดินนั้นอีกตอ่ไปหรอืตอ้งการ 
เพ่ือไปปลูกบ้านที่อื่น จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ 

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บตัรประจ�าตวัประชาชนของผูแ้จง้ 
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่มีการรื้อถอน จ�านวน 1 ฉบับ
 
ข้อควรรู้ การไม่แจ้งรื้อถอนบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ เป็นความผิด 
มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การรื้อถอนบ้าน



4 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถยื่นค�าร้องขอคัดใหม่ได้

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
2. หนังสือมอบหมาย กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถด�าเนินการเองได้
3. หลักฐานแสดงความเปน็เจ้าของบ้าน เช่น หนังสือสัญญาซื้อขายโฉนด 

(กรณีไม่มีเจ้าบ้าน)

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสูญหาย ช�ารุด 

4 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



5คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลทุกคน ผู้ท�าคลอดจะออก
หนงัสือรบัรองการเกดิ (ท.ร.1/1) ใหไ้วเ้ปน็หลกัฐานเพ่ือใช้ในการแจง้การเกิดโดยทีจ่ะตอ้ง
ท�าหน้าที่แจ้งการเกิดในกรณีนี้ ได้แก่

1. เจ้าบ้านของโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. บิดาของเด็กที่เกิด
3. มารดาของเด็กที่เกิด

• ระยะเวลาการแจ้งเกิด
ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้ง บิดามารดา และผู้แจ้งเกิด
2. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล 
 ออกให้
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่จะเพ่ิมชื่อเด็ก จ�านวน 1 ฉบับ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541

การแจ้งการเกิด

5คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



6 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

จะแบ่งออกเปน็ 2 กรณี คือ (1.) เกิดในบ้าน (2.) เกิดนอกบ้าน
(1.) กรณเีด็กเกดิในบา้น เชน่ บา้นของบดิา มารดา ญาตพ่ีินอ้ง โรงงาน สถานประกอบการ 

เปน็ต้น บุคคลที่จะต้องท�าหน้าที่แจ้งการเกิดให้กับเด็ก ได้แก่
1. เจ้าบ้านของบ้านที่เด็กเกิด
2. บิดาของเด็กที่เกิด
3. มารดาของเด็กที่เกิด

(2.) กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน เช่น เกิดที่ศาลาพักผู้โดยสาร ห้างนา บนรถแท็กซี่ เปน็ต้น 
บุคคลที่จะต้องท�าหน้าที่แจ้งการเกิดให้กับเด็ก ได้แก่

1. บิดาของเด็กที่เกิด
2. มารดาของเด็กที่เกิด

ข้อควรรู ้การไม่แจ้งการเกิดของเด็กภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด เปน็ความผิด 
    มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาล

6 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



7คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมื่อมีผู้พบเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี ถูกทอดทิ้งผู้ที่พบจะต้องแจ้ง
การพบเด็กและน�าตัวเด็กไปส่งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง (ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอ�าเภอฯ)  
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์) เพ่ือท�าหลักฐานการรับตัวเด็กและด�าเนินการแจ้งการเกิดให้
กับเด็กตามที่กฎหมายก�าหนด

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

บุตรของคนสัญชาตไิทยทีเ่กดิในตา่งประเทศ ไมส่ามารถขอแจง้การเกิดในประเทศไทยได้  
แต่ถ้าได้แจ้งจดทะเบียนคนเกิดต่อเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
ณ ประเทศที่เด็กเกิดไว้แล้ว หรือได้แจ้งเกิดตามกฎหมายของต่างประเทศไว้แล้วถือว่า 
เดก็คนนัน้ไดแ้จง้การเกดิและมีสูตบิตัรแลว้ โดยถา้หลกัฐานการเกิดเปน็ภาษาตา่งประเทศ 
จะต้องน�าไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรอง 
ค�าแปลก่อน จึงจะใช้เปน็สูติบัตรได้

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีการแจ้งเกิดส�าหรับเด็กที่บิดามารดาทอดทิ้ง

กรณีการแจ้งเกิดส�าหรับเด็กที่เกิดต่างประเทศ

7คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



8 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25588 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



9คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมื่อมีคนตายในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล ผู้รักษาก่อนตายจะต้อง
ออกหนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ให้ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ในการแจ้งการตายโดย
บุคคลที่จะต้องท�าหน้าที่แจ้งการตายในกรณีนี้ ได้แก่

1. เจ้าบ้านของโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี
2. บุคคลที่เจ้าบ้านมอบหมายให้แจ้งการตายแทน

• ระยะเวลาการแจ้งตาย
ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่บุคคลนั้นตาย 

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของคนตาย (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล 
 ออกให้
4. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี) จ�านวน 1 ฉบับ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การแจ้งตาย
กรณีตายในโรงพยาบาล สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล

9คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



10 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

จะแบ่งออกเปน็ 2 กรณี (1) ตายในบ้าน และ (2) ตายนอกบ้าน
(1.) กรณีคนตายในบ้าน เช่น บ้านของผู้ตาย ญาติพ่ีน้อง โรงงาน สถานประกอบการ 

เปน็ต้น บุคคลที่จะต้องท�าหน้าที่แจ้งการตาย ได้แก่
1.  เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนตาย
2.  ผู้พบศพ (กรณีไม่มีเจ้าบ้าน) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้แจ้งการตายแทน

(2.) กรณีคนตายนอกบ้าน เช่น ตายที่ศาลาพักผู้โดยสาร ห้างนา บนรถแท็กซี่ เปน็ต้น 
บุคคลที่จะต้องท�าหน้าที่แจ้งการตาย ได้แก่

1.  บุคคลที่ไปกับผู้ตายในขณะที่เกิดเหตุ หรือผู้ที่พบศพ

ขอ้ควรรู ้เมือ่มคีนตายหรอืเมือ่พบศพแลว้ไมแ่จ้งการตายภายใน 24 ช่ัวโมง นบัแตเ่วลา
ที่คนตายหรือเวลาที่พบศพ เปน็ความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีคนตายนอกสถานพยาบาล

10 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



11คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

RI P

ผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายเช่นเดียวกับกรณีคนตายในบ้าน โดยเมื่อนายทะเบียน 
ผู้รับแจ้ง รับแจ้งการตายแล้วจะต้องแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ท�าการชันสูตรศพตามกฎหมายก่อน เนื่องจากไม่ปรากฏว่าคนตายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด 
เมื่อรับแจ้งความเห็นจากพนักงานสอบสวนแล้วจึงจะออกใบตายหรือมรณบัตรได้

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 201 , 038-611541 

การแจ้งตายกรณีพบศพโดยไม่ทราบว่าคนตายเป็นใคร

คนสัญชาติไทยที่ไปเสียชีวิตในต่างประเทศ ไม่สามารถขอแจ้งการตายในประเทศไทย 
แตถ้่าไดแ้จง้จดทะเบยีนคนตายตอ่เจา้หนา้ท่ีของสถานทตูไทยหรอืสถานกงสุล ณ ประเทศ
ที่คนนั้นตาย หรือได้แจ้งตายตามกฎหมายของต่างประเทศไว้แล้ว ถือว่าคนตายได้รับการ
ตายและมีมรณบัตรแล้ว โดยถ้าหลักฐานการตายเปน็ภาษาต่างประเทศ จะต้องน�าไปแปล
เป็นภาษาไทยแล้วให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองค�าแปลก่อน จึงจะ
เปน็มรณบัตรได้

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีการแจ้งตายส�าหรับคนที่ไปตายต่างประเทศ

11คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



12 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมือ่ผูท้ีมี่ช่ืออยูใ่นทะเบยีนบา้นยา้ยออกไปจากบา้นท่ีตนมชีือ่อยู ่ไมว่า่จะไปประกอบอาชพี
หรือย้ายภูมิล�าเนาไปอยูท่ีอ่ืน่ จะตอ้งแจ้งการยา้ยออกตอ่นายทะเบยีนผู้รบัแจง้ภายใน 15 วนั 
นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้าน โดยผู้มีหน้าที่แจ้งย้าย ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก
หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากเจ้าบ้านให้แจ้งการย้ายแทน

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของคนที่ย้ายออก (ถ้ามี)
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คนย้ายออกมีชื่ออยู่ จ�านวน 1 ฉบับ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การย้ายที่อยู่

เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านซึ่งตั้งอยู่ต่างท้องที่กับบ้าน 
ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยผู้ย้ายที่อยู่ต้องกลับไปแจ้งออก ณ ส�านักทะเบียนบ้านเดิม 
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ผู้ย้ายสามารถยื่นค�าร้องขอแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในคราวเดียวก็ได้

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
3. หนังสือมอบอ�านาจจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านไม่มา)
4. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ จ�านวน 1 ฉบับ

ข้อควรรู ้การแจ้งย้ายปลายทาง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง



13คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เมื่อมีคนย้ายเข้ามาอาศัยในบ้าน จะต้องแจ้งการย้ายเข้าต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน โดยผู้มีหน้าที่แจ้งย้าย ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้าน
ท่ีมีคนย้ายเข้า หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านให้แจ้งย้ายแทน

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนของคนที่ย้ายออก (ถ้ามี)
3. ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ที่ได้มาจากการแจ้งย้ายออก
4. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คนย้ายออกมีชื่ออยู่ จ�านวน 1 ฉบับ
 
ข้อควรรู้ การไม่แจ้งย้ายออกภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคนย้ายออกจากบ้านและ 
การไม่ย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีคนเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน เป็นความผิด  
มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าบ้านที่ย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา  
หรือเขตกรุงเทพมหานคร ให้การย้ายเข้าที่งานทะเบียนราษฎรของส�านักทะเบียน 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทยา หรือเขตที่บ้านหลังนั้นตั้งอยู่

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การแจ้งย้ายเข้าอยู่ในบ้าน



14 คู่มือติดต่อราชการ
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กรณีคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
180 วัน โดยที่เจ้าบ้านและบุคคลในบ้านไม่รู้ว่าไปอาศัยอยู่ที่ใด ว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่  
ต้องแจ้งย้ายบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากบ้านไป
ครบ 180 วัน ผู้มีหน้าที่แจ้งย้ายได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีคนย้ายออก หรือบุคคลที่ได้
รับมอบหมายจากเจ้าบ้านให้แจ้งการย้ายออกแทน และเมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการย้าย
แล้วจะเพ่ิมช่ือคนที่ออกไปเป็นเวลานานไว้ในทะเบียนบ้านกลาง ถ้าบุคคลนั้นปรากฏตัว
ขึ้นภายหลังสามารถขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าบ้านที่อาศัยอยู่จริงได้ 

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมายให้แจ้งแทน
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านที่คนออกไปจากบ้านที่มีชื่ออยู่ จ�านวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่ออกไปจากบ้าน เช่น ส�าเนาบัตรประจ�าตัว 
 ประชาชน เปน็ต้น 

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การแจ้งที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด

14 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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บุคคลสัญชาติไทยที่ไม่มีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
แบบสมุดพกปกสีน�้าเงิน หากประสงค์จะขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน จะต้องยื่นค�าร้องต่อ 
นายทะเบียนอ�าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น

• สถานทีย่ืน่ค�าร้องขอเพ่ิมชือ่
1. ถา้ผู้ขอเพ่ิมชือ่มหีลกัฐานใบเกดิหรอืสูตบิตัรรุน่เกา่ทีย่งัไมม่เีลขประจ�าตวั 13 หลกั ให้ยืน่ 
 ค�าร้องที่งานทะเบียนราษฎรของส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น 
 เทศบาลเมอืงพัทยา หรอืเขตกรงุเทพมหานครแห่งทีอ่อกใบเกิดหรอืสูตบิตัรฉบบันัน้
2. ถ้าผู้ขอเพ่ิมชื่อมีหลักฐานทะเบียนบ้านรุ่นเก่าที่ยังไม่มีเลขประจ�าตัว 13 หลัก ให้ยื่น 
   ค�าร้องที่งานทะเบียนราษฎรของส�านักทะเบียนอ�าเภอหรือส�านักทะเบียนท้องถิ่น 
   เทศบาลเมืองพัทยา หรือเขตกรุงเทพมหานครแห่งที่บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้าน 
    ฉบับนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่ใด
3. ผูข้อเพ่ิมช่ือกรณอีื่น ๆ นอกจากข้อ 1 และ 2 เช่น มีหลักฐานการเกิดที่ออกโดย 
 สถานทตูไทยในตา่งประเทศ มหีลกัฐานการคดัเลอืกทหาร หรอืไมม่หีลกัฐานเอกสาร 
 ราชการเป็นต้น ให้ยื่นค�าร้องที่งานทะเบียนราษฎรของส�านักทะเบียนแห่งที่บุคคล 
 นัน้ ๆ มีภูมิล�าเนาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

• หลักฐานทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหลังที่จะเพ่ิมชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพ่ิมชื่อ จ�านวน 1 ฉบับ
3. พยานเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูข้อเพ่ิมชื่อซึ่งเปน็เอกสารราชการ (ถา้ม)ี ทะเบยีนบา้น 
      ฉบบัเกา่ ใบเกดิหรือสูติบตัรทีอ่อกให้ โดยสถานทตูไทยในตา่งประเทศ หนงัสือเดนิทาง 
 ไปต่างประเทศ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร ส�าเนาทะเบียนนักเรียน เปน็ต้น
4. หลกัฐานของบดิามารดาของผูท้ีข่อเพ่ิมชือ่ (ถา้ม)ี เชน่ ส�าเนาทะเบยีนบา้น บตัรประจ�าตวั 
     ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ เปน็ต้น
5. พยานบคุคลทีจ่ะใหก้ารรบัรองข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับประวติัความเปน็มาของผู้ขอเพ่ิมชือ่  
 เช่น เจ้าบ้าน บิดา มารดา (ถ้ามี) ญาติพ่ีน้อง ผู้อุปการะเลี้ยงดู เปน็ต้น

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้านกรณีการขอเพ่ิมชื่อส�าหรับคนไทย
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ถ้ารายการในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับ
บา้น เช่น เลขทีบ่า้น ทีต่ัง้ของบา้น เปน็ตน้ หรือรายการเกี่ยวกบับคุคลในทะเบียนบ้าน เช่น  
ชื่อ สกลุ วนัเดอืนปเีกดิ สัญชาต ิเลขประจ�าตวัประชาชน ชื่อบดิา ชื่อมารดา เปน็ต้น เจา้ของ
หรือผู้เกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่ถูกต้องสามารถยื่นค�าร้องขอแก้ไขรายการได้

• หลักฐานเอกสารทีต่้องน�าไปแสดง
1. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยื่นค�าร้อง
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการไม่ถูกต้อง จ�านวน 1 ฉบับ
3. หลกัฐานหรอืเอกสารอืน่ทีท่างราชการออกให้ซึ่งมีรายการถูกต้อง เช่น สูติบัตร 
 ทะเบียนบ้านฉบับเดิม เปน็ต้น
4. บางกรณีจ�าเปน็ต้องน�าพยานบุคคลไปให้การรับรองด้วย เช่น ผู้ร้องไม่มีหลักฐาน 
 เอกสารราชการ เปน็ต้น

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การแก้ไขทะเบียนบ้าน

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกับบัตรประจ�าตัวประชาชน
บัตรประจ�าตัวประชาชนเปน็เอกสารราชการที่ออกให้ส�าหรับคนไทยเท่านั้น เพ่ือใช้เปน็ 

หลกัฐานในการแสดงตน เพ่ือพิสูจนแ์ละยนืยนับคุคลในการติดตอ่ราชการ การขอรบับรกิาร 
หรือสวัสดิการในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการท�าธุรกิจต่าง ๆ 
ท�านิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปดิบัญชีเพ่ือท�าธุรกรรมกับธนาคาร การโอน
อสังหาริมทรัพย์ เปน็ต้น

• คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 7 ป ีแต่ไม่เกิน 70 ปี
3. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14)

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

บัตรประจ�าตัวประชาชน

16 คู่มือติดต่อราชการ
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ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปบีริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ต้องท�า 
บัตรประจ�าตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นก�าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

หลักฐานเอกสารทีต่้องน�าไปแสดง
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ ส�าเนาทะเบียนนักเรียน 
 หนังสือเดินทาง เปน็ต้น ที่แสดงได้ว่าเปน็บุคคลคนเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน
3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2. ให้น�าเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
4. กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้น�าใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าวของมารดา 
 มาแสดงด้วย หรือน�าใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
5. การขอมีบัตรครั้งแรกเมื่อมีอายุมาก หรืออายุเกิน 20 ปี หากไม่สามารถแสดง 
 หลักฐานที่ก�าหนดตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 4. ให้น�าเจ้าบ้านและพยานบุคคล 
 ผู้น่าเช่ือถืออย่างน้อย 2 คน ไปพบเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบสวนและให้การรับรอง 
 *บุคคลผู้น่าเชื่อถือ หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิล�าเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง 
 และมคีวามรูจั้กคุน้เคยกบัผูข้อมบีตัรเปน็อยา่งด ีอาจเกีย่วขอ้งเปน็ญาตกินัหรอืไมก่ไ็ด้

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนครั้งแรก

เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ให้ท�าบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมด หากพ้น
ก�าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาทผู้ถือบัตรสามารถขอท�าบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตร
เดิมหมดอายุก็ได้ โดยให้ยื่นค�าขอภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
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เมือ่ผูถื้อบตัรเปลีย่นชือ่ตวั ชือ่สกลุ หรอืเปลีย่นชือ่ตวัและชือ่สกลุ ตอ้งเปลีย่นบตัรภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลในทะเบียนบ้านหากพ้นก�าหนดจะต้องเสียค่าปรับ 
ไม่เกิน 100 บาท

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมที่ต้องการเปลี่ยน
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล แล้วแต่กรณี เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

เมื่อบัตรประจ�าตัวประชาชนหายหรือถูกท�าลาย ให้ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 
ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานเขต เทศบาลหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่บัตรหายหรือถูกท�าลาย เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกบัตรใหม่ หากพ้นก�าหนดจะต้อง
เสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับข่ี  
 ใบสุทธิ หรือหนังสือเดินทาง เปน็ต้น
3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2. ให้น�าเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง 
 เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลแล้วต้องเปลี่ยนบัตร

กรณีบัตรหายหรือถูกท�าลาย
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หากบตัรเดิมช�ารดุในสาระส�าคญั บตัรถกูท�าลาย เช่น บัตรถกูไฟไหมบ้างส่วน บตัรช�ารุด 
เลอะเลอืน เปน็ตน้ ตอ้งเปลีย่นบัตรภายใน 60 วนันับแต่วันที่บัตรเดิมช�ารุดหรือถูกท�าลาย 
หากพ้นก�าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมที่ช�ารุดหรือถูกท�าลาย
3. เอกสารทีม่รีปูถา่ยของผูข้อมบีตัรใหมท่ีท่างราชการออกให ้เชน่ ใบอนญุาตขบัขี ่ใบสุทธิ 
 หรือหนังสือเดินทาง เปน็ต้น ค่าธรรมเนียม  100  บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชน เช่น พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ  
จะขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนก็ได้

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น เช่น กรณพีระภกิษุ หรอืสามเณร ใหน้�าส�าเนาทะเบยีนบา้น 
 ของวัดที่พระหรือสามเณรมีชื่ออยู่ไปแสดง เปน็ต้น จ�านวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือสุทธ ิ
 ของพระ หรือหนังสือเดินทาง กรณีเปน็ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีบัตรเดิมช�ารุดในสาระส�าคัญ บัตรถูกท�าลาย

กรณีบุคคลที่ได้รับการยกเว้นขอท�าบัตร



21คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ผู้ซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชน เช่น ผู้พ้นโทษจาก 
เรือนจ�าหรอืทณัฑสถาน เปน็ตน้ ตอ้งไปขอท�าบตัรประจ�าตวัประชาชน ภายใน 60 วนั นับแต ่
วันพ้นสภาพได้รับการยกเว้น หากพ้นก�าหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพจากการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือส�าคัญของ 
 เรือนจ�าหรือทัณฑสถาน (ร.ท.5) หรือหนังสือเดินทางและเอกสารที่แสดงว่าเป็น 
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ แล้วแต่กรณี เปน็ต้น ไม่เสียค่าธรรมเนียม

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

เพ่ือให้รายการที่อยู่ปรากฏในบัตรประจ�าตัวประชาชนตรงกับรายการในทะเบียนบ้าน  
ผู้ถือบัตร ผูใ้ดยา้ยทีอ่ยูจ่ะขอเปลีย่นบตัรโดยทีบ่ตัรเดมิยงัไมห่มดอายสุามารถท�าได ้แตห่าก
ไม่ขอเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรนั้นได้ต่อไปจนกว่าบัตรหมดอายุ

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีบุคคลที่พ้นสภาพได้รับการยกเว้นขอท�าบัตร

กรณีผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่
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บตัรประจ�าตวัประชาชนเปน็เอกสารทีท่างราชการออกใหกั้บคนไทย รฐับาลจดัท�าใหฟ้ร ี
โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่เก็บ
มาจากภาษีอากรของประชาชนมาด�าเนินการให้ แต่เมื่อท่านได้รับบัตรไปแล้ว ท�าให้บัตร
ใบนั้นสูญหายหรือท�าให้บัตรช�ารุดหรือขอเปลี่ยนบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม 
ออกบัตรใหม ่หรอืเปลีย่นบตัรฉบบัละ 100 บาท ซึ่งคา่ธรรมเนยีมนีย้งัไมคุ่ม้กบังบประมาณ
ที่รัฐบาลน�าไปจัดท�าบัตร ดังนั้น เมื่อได้รับบัตรประจ�าตัวประชาชนแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้อง
ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนใบนั้นให้ครบ 8 ป ี ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ผู้ถือบัตร
จึงควรใช้ความระมัดระวัง และป้องกันมิให้บัตรช�ารุด หรือสูญหายก่อนระยะเวลาอันควร 
จงึมขีอ้แนะน�าในการดแูลรกัษาบตัรประจ�าตวัประชาชน ดงันี้

1. พกบัตรประจ�าตัวประชาชนติดตัวไว้เสมอ
2. หลีกเลี่ยงมิให้บัตรถูกความร้อนโดยเด็ดขาด ไม่น�าบัตรประจ�าตัวประชาชนใส่ไว้ใน 
 กระเป๋ากางเกงดา้นหลงัแลว้นัง่ทบั รวมถึงการน�าบตัรไปวางไวบ้รเิวณใตก้ระจกหนา้ 
 รถยนตท์ีจ่อดไวก้ลางแดด หรอืน�าไปใกลว้สัดทุีเ่ปน็แมเ่หล็ก เพราะนอกจากท�าใหบ้ตัร 
 บดิงอเสียหายแลว้ข้อมลูทีบ่รรจุไวใ้นแถบแมเ่หลก็ หรอื ไอซชีพิของบตัร Smart Card  
 อาจถกูท�าลายได้
3. การเก็บบัตรใส่ซองพลาสติกส�าหรับใส่บัตร โดยเฉพาะนอกจากจะชว่ยถนอมให้บตัร 
    มีความสวยงามและคงทนแล้ว ยังท�าให้บัตรแลดูใหม่อยู่เสมอ สามารถน�าไปใช้ได ้
    จนครบก�าหนด  8 ปี

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

การดูแลรักษาบัตรประจ�าตัวประชาชน

คนสัญชาติไทยซึ่งมีอายุเกิน 70 ป ีจะขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนก็ได้

• หลักฐาน
1. ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนเดิม (ถ้ามี) เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานทะเบียนราษฎร
ส�านักปลัดเทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 210, 038-611541 

กรณีผู้ซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีขอมีบัตร
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การจดทะเบียนพาณิชย์

พาณิชยกิจ 
หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริหารหรือกิจการ

อย่างอื่นแทนการค้า

• เอกสารทีใ่ช้ในการจดทะเบียน
1. ค�าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จ�านวน 1 ฉบับ 
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ จ�านวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี) ฯลฯ

• อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  50 บาท
2. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  20 บาท
3. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการขอให้ออกใบแทน  30 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสาร  20 บาท
6. ค่าธรรมเนียมขอคัดส�าเนาและรับรองส�าเนา 30 บาท

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
      038-620111 ต่อ  301–309

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ผู้ประกอบการ) จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ประกอบการ) จ�านวน 1 ฉบับ
4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (บา้นที่ใช้ขอจดทะเบียนพาณิชย์) จ�านวน 1 ฉบับ
5. แผนที่ตั้งร้าน 
6. รูปถ่ายหน้าร้านพร้อมติดตั้งป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 301–309

• ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค�าขอละ) 50 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดส�าเนาเอกสาร (ค�าขอละ) 30 บาท

การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตัง้ใหม)่ ตาม พ.ร.บ. ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499                   
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
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• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง)
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ผู้ประกอบการ) จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ประกอบการ) จ�านวน 1 ฉบับ
4. สัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมใช้สถานที่ 
5. ส�าเนาทะเบียนบ้านเลขที่ที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ จ�านวน 1 ฉบับ
6. แผนที่ตั้งร้าน
7. รูปถ่ายหน้าร้านพร้อมติดตั้งป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบทะเบียนพาณิชย์

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ต่อ 301–309

• ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค�าขอละ) 20 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดส�าเนาเอกสาร (ค�าขอละ) 30 บาท

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
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• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง)
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ผู้ประกอบการ) จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ประกอบการ) จ�านวน 1 ฉบับ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
      038-620111 ต่อ 301–309

• ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค�าขอละ) 20 บาท
ค่าธรรมเนียมคัดส�าเนาเอกสาร (ค�าขอละ) 30 บาท

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. 
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

25คู่มือติดต่อราชการ
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การรับช�าระภาษีป้าย

ภาษีป้าย
เปน็ภาษีทีจ่ดัเกบ็จากป้ายแสดงชือ่ ยีห่อ้ หรอืเครือ่งหมายการค้า หรือโฆษณา หรอืกจิการอืน่ 

เพ่ือหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่
เขียน แกะ จารึก หรือปรากฎขึ้นด้วยวิธีอื่น

• อัตราภาษี
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น 
 คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

• ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่มีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ
• ป้ายที่มีอักษรบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต�่ากว่าอักษรต่างประเทศ

หมายเหตุ ป้ายที่จ�านวนพ้ืนที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต�่ากว่า 200 บาท  
         ให้เสียในอัตรา 200 บาท

• การยืน่แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่  
จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่

• การไม่ยืน่แบบและช�าระค่าภาษีป้าย
ภายในก�าหนดผูเ้ปน็เจา้ของป้ายรายใดไมย่ื่นแบบภายในก�าหนด จะตอ้งเสียเงนิเพ่ิมอีก
รอ้ยละ 10 ของภาษี ไมช่�าระค่าภาษีภายในก�าหนดจะตอ้งเสียเงนิ เพ่ิมอีกรอ้ยละ 2 ของ
จ�านวนเงินค่าภาษีต่อเดือน

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
      038-620111 ต่อ  301–309
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การรับช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือน
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างและส่วนต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกับโรงเรือน

เชน่ บา้นเชา่ อาคาร รา้นคา้ ตกึแถว บรษัิท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร ์โรงเรยีน แฟรต 
หอพัก โรงงานอุตสาหกรรม คลงัสินค้า ทีใ่หญ้าต ิพ่อ แม ่หรอืผูอ้ืน่อาศัยในปท่ีีเพ่ิงลว่งแลว้ 
เวน้แตห่ลงัใดทีอ่ยูใ่นลกัษณะยกเวน้ตามมาตรา 9

ค่ารายปี
หมายถึง จ�านวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ค่าภาษีคิดเป็นอัตรา 

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

• การยืน่แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มอบอ�านาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  
 ซึ่งทรัพย์สินนั้นต้องอยู่ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผู้รับการประเมินต้องช�าระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 การประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ภาษีโรงเรือนและที่ดินจะขอผ่อนช�าระค่าภาษีได้วงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนต้องมี
จ�านวนตั้งแต่ 9,000 บาท ขึ้นไป แบ่งออกเปน็ 3 งวด

• การอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นค�าร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

• อัตราค่าปรับโทษ
1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
2. ถ้าช�าระค่าภาษีเกินก�าหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันได้รับแจ้งการประเมิน 
 ให้เสียเพ่ิมดังนี้

• ภายใน 1 เดือน เพ่ิม 2.5 % ของภาษี
• ภายใน 2 เดือน เพ่ิม 5 % ของภาษี
• ภายใน 3 เดือน เพ่ิม 7.5 % ของภาษี
• ภายใน 4 เดือน เพ่ิม 10 % ของภาษี

ถ้ามิได้มีการช�าระค่าภาษีและเงินภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกค�าส่ัง
เปน็หนังสือให้ ยึด อายัด ฯลฯ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
      038-620111 ต่อ  301–309
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การรับช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่

ภาษีบ�ารุงท้องที่
เปน็ภาษีทีจ่ดัเกบ็จากเจ้าของทีด่นิผูค้รอบครองทีด่นิในวนัที ่1 มกราคม ของปใีด มหีนา้ที่

เสียภาษี จงึขอแจง้ใหท้า่นทีเ่ปน็เจา้ของทีด่นิทกุแปลงทีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล ไดย้ื่นแบบแสดง
รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

• โดยให้ยืน่เอกสารดังนี้
1. ส�าเนาโฉนดที่ดิน ส�าเนา น.ส.3ก. หรือเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ

• การยืน่แบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี
1. ใหเ้จา้ของทีด่นิ ผูค้รอบครองทีด่นิ ยืน่แบบแสดงรายการทีด่นิและช�าระภาษีปลีะครัง้  
 ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดง 
 รายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนฯ

• การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบ�ารุงท้องที่
1. ทีด่นิแปลงทีเ่จา้ของปลกูบา้นอาศัยโดยไมต่อ้งท�าการคา้หรอืใหเ้ชา่แตอ่ยา่งใดทัง้ส้ิน 
 ลดหย่อนไม่เกิน 100 ตารางวา ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่ก�าหนด
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านท�าการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและ 
 ที่ดิน จะได้รับการยกเว้นภาษีบ�ารุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

• อัตราค่าปรับโทษ
1. ไม่ยื่นแบบภายในที่ก�าหนดเสียเงินเพ่ิม 10% ของภาษี
2. ยืน่แบบรายการไม่ถูกตอ้งท�าใหจ้�านวนเงนิ ทีต่อ้งเสียภาษีลดนอ้ยลง ต้องเสียเงนิเพ่ิม  
 10% ของภาษีที่ประเมินเพ่ิมเติม
3. ชี้เขตแจ้งจ�านวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ท�าให้จ�านวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลงต้อง 
 เสียภาษีเงินเพ่ิมอีก 1 เท่าของค่าภาษีที่ประเมินเพ่ิมเติม
4. ช�าระภาษีเกนิก�าหนดวนัที ่30 เมษายน ตอ้งเสียเงนิเพ่ิมรอ้ยละ 2 ตอ่เดอืนของภาษี  
 เศษของเดือนให้นับเปน็ 1 เดือน

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานจัดเก็บรายได้ ส�านักการคลัง เทศบาลนครระยอง 
      038-620111 ต่อ  301–309
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ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ	:	งานจัดเก็บรายได้	ส�านักการคลัง	เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		301-309

1.	กรณีอาคารบ้านพักอาศัยอัตรา	40	บาท	ต่อเดือน	ต่อหลัง

3.	 กรณีอาคารลักษณะพิเศษ	 ประเมินค่าธรรมเนียมตามปริมาณ 
				ขยะมูลฝอย	ค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย

2.	กรณีอาคารประกอบกิจการค้าอัตรา	80	บาท	ต่อเดือน	ต่อหลัง

เทศบาลนครระยองได้ก�าหนด	อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอยส�าหรับอาคารดังนี้
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ขั้นตอนการขออนุญาตการฆ่าสุกรและจ�าหน่ายเนื้อสุกร (รายใหม่)

5.		เจา้หน้าทีบ่นัทกึรายละเอยีดตา่ง	ๆ 	ลงในแบบตอบรบัการแจง้ฆา่สุกร 
				และจ�าหน่ายเนือ้สุกร

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ	:	งานสัตวแพทย์	ส�านักการสาธารณสุขฯ	เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		501-510

ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ		
ส�าเนาบัตรประชาชน	จ�านวน	1	ฉบับ

เอกสารประกอบการย่ืนค�าร้อง

3.	เจ้าหน้าทีเ่สนอค�าร้องเพ่ือพิจารณาอนุญาตการฆ่าสัตว์

4.	 ผู้ที่ได้รับอนุญาตเข้ามายื่นแบบแจ้งการฆ่าสุกรและแจ้งจ�านวนสุกร 
				ทีจ่ะน�าเข้าโรงฆ่าสัตว์พร้อมช�าระค่าธรรมเนียมในการฆ่าสัตว์

2.	เจา้หนา้ทีร่บั/ตรวจสอบค�ารอ้งพรอ้มเอกสารและตรวจสอบสถานทีต่ั้ง 
				ของเขียงเนือ้สุกรและจ�านวนสุกรทีจ่�าหน่ายต่อวันภายใน	1	-	3	วัน

1.	ผู้ประกอบการยืน่ค�าร้องต่อเจ้าหน้าที	่ณ	ส�านักการสาธารณสุข
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ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการขออนุญาตการฆ่าสุกรและจ�าหน่ายเนื้อสุกร (รายเก่า)

1.	ผู้ประกอบการยืน่ค�าร้องต่อเจ้าหน้าที	่ณ	ส�านักการสาธารณสุข

3.	ผู้ประกอบการช�าระค่าธรรมเนียม

2.	เจ้าหน้าทีต่รวจสอบค�าร้องและจ�านวนสุกรทีจ่ะเข้าโรงฆ่าสัตว์

4.		เจา้หนา้ทีบ่นัทกึรายละเอยีดตา่ง	ๆ 	ลงในแบบตอบรบัการแจง้ฆา่สุกร 
				และจ�าหน่ายเนือ้สุกร

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ	:	งานสัตวแพทย์	ส�านักการสาธารณสุขฯ	เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		501-510

แบบแจ้งการฆ่าสุกร	 (เพ่ือให้เจ้าหน้าทีบ่ันทึกรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ลงใน
แบบตอบรับการแจ้งฆ่าสุกรและจ�าหน่ายเนือ้สุกร)

เอกสารประกอบการย่ืนค�าร้อง



32 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

3.	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นค�าร้องภายใน	 5	 วัน	 
				พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทราบ

2.	เจ้าหน้าทีร่ับ/ตรวจสอบค�าร้อง

ขัน้ตอนการขออนุญาตกิจการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สุขภาพและหนังสือรบัรอง
การแจง้การประกอบกิจการสถานทีจ่�าหนา่ยอาหาร หรอืสถานท่ีสะสมอาหาร

1.	ผูป้ระกอบการ	(รายใหม)่	ยืน่ค�ารอ้งตอ่เจ้าหนา้ที	่ณ	ส�านกัการสาธารณสุขฯ

4.		ผู้ประกอบการช�าระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน

5.		เจา้หนา้ทีจ่ดัท�าใบอนญุาตใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ลงนามภายใน	7	วนั
				พร้อมนัดวันรับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทราบ

6.	 ผู้ประกอบการน�าใบเสร็จมาขอขอรับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่	 ณ	 
				ส�านักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ		1.	อัตราค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
	 								2.	ผูไ้ดรั้บใบอนญุาตขอตอ่อาย	ุ(รายเกา่)	จะตอ้งยืน่ค�าขอตอ่อายกุอ่นใบอนญุาต 
	 	 					 ส้ินอายุ

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ : งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม	ส�านักการสาธารณสุขฯ	 
	 	 	 										เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		501-510

ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ	
ส�าเนาบัตรประชาชน	จ�านวน	1	ฉบับ
ยกเวน้		กจิการแตง่ผลใช้รปูถา่ย	1	นิว้	4	รปู	และค�ารอ้งขออนญุาตจ�าหนา่ยสินคา้ 
ในทีห่รือทางสาธารณะ	(ตลาดวัดลุ่มฯ	และสวนศรีเมือง)	ใช้รูปถ่าย	1	นิว้	2	รูป

เอกสารประกอบการย่ืนค�าร้อง



33คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

3.	เจ้าหน้าทีพิ่จารณาค�าร้องเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินพร้อมใบอนุญาต
				และสติก๊เกอร์แสดงวันหมดอายุ

2.	เจ้าหน้าทีร่ับ/ตรวจสอบค�าร้อง

ขั้นตอนการขออนุญาตปิดทิ้งโปรยใบปลิว/แผ่นประกาศในที่หรือ
ทางสาธารณะ

1.	ผู้ขออนุญาตยืน่ค�าร้องต่อเจ้าหน้าที	่ณ	ส�านักการสาธารสุขฯ

4.	ผูข้ออนญุาตช�าระคา่ธรรมเนยีมป้ายละ	200	บาท	พรอ้มรบัใบอนญุาต 
				และสติก๊เกอร์แสดงวันหมดอายุ

หมายเหตุ		ระยะเวลาด�าเนินการต่อ	1	ราย	ประมาณ	10–20	นาที

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ	:	งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม	ส�านักการสาธารณสุขฯ	 
	 	 	 										เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		501-510

33คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



34 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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3.		ผูข้ออนญุาตน�าค�ารอ้งเสนอตอ่เจ้าหนา้ทีต่�ารวจพิจารณาลงความเหน็ 
				และน�ากลับมาเสนอให้พนักงานเจ้าหน้าทีพิ่จารณาอนุญาต

2.	เจ้าหน้าทีร่ับ/ตรวจสอบค�าร้อง

ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

1.		ผู้ขออนุญาตยืน่ค�าร้องต่อเจ้าหน้าที	่ณ	ส�านักการสาธารสุขฯ

4.		ผู้ประกอบการช�าระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
• รถแห่คันละ	60	บาท	ไม่เกิน	5	วัน
• เครือ่งขยายเสียงประจ�าทีค่รั้งละ	75	บาท	ไม่เกิน	5	วัน

5.	น�าใบอนุญาตกลับไปเสนอให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจรับทราบก่อนออก				 
				โฆษณา

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ	:	งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม	ส�านักการสาธารณสุขฯ	 
	 	 	 										เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		501-510

หมายเหตุ		ระยะเวลาด�าเนินการต่อ		1		ราย	ประมาณ	5-10	นาที



35คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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1.	ขออนุญาตยืน่ค�าร้องขอเลิกกิจการพร้อมใบอนุญาตเดิม	หรือ	
				หนังสือรับรองการแจ้งต่อเจ้าหน้าที	่ณ	ส�านักการสาธารณสุขฯ

2.	เจ้าหน้าทีอ่อกตรวจสอบสถานประกอบการว่าเลิกกิจการ
				จริงหรือไม่ภายใน	3	วัน

ขั้นตอนการขอการเลิกกิจการทุกประเภท

3.	กรณีเลิกจริง	เจ้าหน้าทีจ่ะด�าเนินการจ�าหน่ายชือ่ออกจากทะเบียน

หมายเหตุ		ระยะเวลาด�าเนินการต่อ	1	ราย	ประมาณ	10–20	นาที

สถานท่ีติดต่อยื่นค�าขอ	:	งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม	ส�านักการสาธารณสุขฯ	 
	 	 	 										เทศบาลนครระยอง
                   038-620111	ต่อ		501-510



36 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ชั้นเดียว

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. แบบแปลนอาคาร จ�านวน 5 ชุด 
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
4. โฉนดที่ดินถ่ายส�าเนาขนาดเท่าฉบับจริง หน้า-หลัง จ�านวน 1 ฉบับ
5. ผู้เขียนแบบ วุฒิไม่ต�่ากว่า ปวช. พร้อมลงลายมือชื่อในแบบ
6. สถาปนิกออกแบบ (พ้ืนที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป)

• กรณีทีผู่้ขออนุญาตไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของทีด่ินต้องมีเอกสาร ดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินในการก่อสร้างอาคาร

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
กองชา่ง เทศบาลนครระยอง
      038-612306, 038-620111 ตอ่ 401-408

36 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



37คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. แบบแปลนอาคาร จ�านวน 5 ชุด 
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
4. โฉนดที่ดินถ่ายส�าเนาขนาดเท่าฉบับจริง หน้า-หลัง จ�านวน 1 ฉบับ
5. ผู้เขียนแบบ วุฒิไม่ต�่ากว่า ปวช. พร้อมลงลายมือชื่อในแบบ
6. สถาปนิกออกแบบ (พ้ืนที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป)
7. วิศวกรออกแบบ
8. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

• กรณีทีผู่้ขออนุญาตไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของทีด่ินต้องมีเอกสาร	ดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินในการก่อสร้างอาคาร

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
กองชา่ง เทศบาลนครระยอง
      038-612306, 038-620111 ตอ่ 401-408

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1-2 ชั้น ตั้งแต่ 2 คูหา ขึ้นไป 
(ห้องแถวหรือบ้านแถว) 

37คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



38 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น (ขึ้นไป) 

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. แบบแปลนอาคาร จ�านวน 5 ชุด 
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
4. โฉนดที่ดินถ่ายส�าเนาขนาดเท่าฉบับจริง หน้า-หลัง  จ�านวน 1 ฉบับ
5. รายการค�านวณ
6. สถาปนิกออกแบบ (พ้ืนที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป)
7. วิศวกรออกแบบ
8. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

• กรณีทีผู่้ขออนุญาตไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของทีด่ินต้องมีเอกสาร	ดังนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
3. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินในการก่อสร้างอาคาร

หมายเหต ุ  ถ้าผูข้ออนญุาตท�าการปลกูสรา้งอาคารชดิเขตทีด่นิขา้งเคยีง ใหน้�าใบชดิเขต 
          ทีด่นิดา้นข้างเคยีง จ�านวน 3 ฉบบั มาแสดงดว้ย พรอ้มดว้ยเอกสาร ดงันี้

• โฉนดทีด่นิทีท่�าการชดิเขต
• ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนเจา้ของทีด่นิทีช่ดิเขต จ�านวน 1 ฉบับ
• ส�าเนาทะเบยีนบา้นเจา้ของทีด่นิทีช่ดิเขต จ�านวน 1 ฉบับ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
กองชา่ง เทศบาลนครระยอง
      038-612306, 038-620111 ตอ่ 401-408



39คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ขอบ้านเลขที่
1. ส�าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) จ�านวน 1 ฉบับ
2. แบบก่อสร้างฉบับจริง จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ
4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ

บริการ
1. แบบแปลนมาตรฐาน
2. แบบบ้านพักอาศัย (ชั้นเดียว)
3. แบบบ้านไมใ้ตถ้นุสูง
4. แบบบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
5. แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
6. แบบบ้านประหยัดพลังงานชั้นเดียว, 2 ชั้น

รับค�าร้อง
1. ไฟฟ้าดับ
2. ตัดต้นไม้
3. ถนน ทางเท้าช�ารุด

สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
กองชา่ง เทศบาลนครระยอง
      038-612306, 038-620111 ตอ่ 401-408

บริการฟรี

39คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



40 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. สูตบิตัรนกัเรยีนผูส้มคัรพรอ้มส�าเนา (บดิามารดาหรอืผู้ปกครองของนกัเรียนลงนาม 
 รับรองส�าเนาถูกต้อง) จ�านวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดามารดาหรือผู้ปกครองพร้อมส�าเนา (บิดามารดาหรือ 
 ผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง) จ�านวน 1 ฉบับ
3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
4. รปูถา่ยของนกัเรยีนผู้สมัครขนาดตามทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืสถานศึกษา 
 ก�าหนด จ�านวน 3 รปู
5. กรณีไม่มีสูติบัตรให้ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 

 1.) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกัน 
 2.) หากไม่มีเอกสารตามข้อ 1. ใหบ้ดิามารดาหรอืผูป้กครองท�าบนัทกึแจง้ประวติับคุคล 
      ตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานโรงเรยีน ฝ่ายบรหิารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  721–728

40 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



41คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. สูติบัตรนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
4. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการส�าเร็จการศึกษาก่อนประถมศึกษา พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายนักเรียนจ�านวน 3 รูป

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานโรงเรยีน ฝ่ายบรหิารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  721–728

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



42 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. สูติบัตรนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ 
2. บัตรประจ�าตัวประชาชนนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
6. หลกัฐานการส�าเรจ็การศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 พรอ้มส�าเนา จ�านวน 1 ฉบบั
7. รูปถ่ายนักเรียนจ�านวน 3 รูป

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานโรงเรยีน ฝ่ายบรหิารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  721-728

42 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



43คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. สูติบัตรนักเรียน พร้อมส�าเนา 

 (กรณีไม่มีสูติบัตรให้ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 
 1.) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกัน
 2.) หากไม่มีเอกสารตามข้อ 1. ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท�าบันทึกแจ้งประวัต ิ
 บุคคลตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด) จ�านวน 1 ฉบับ 

2. บัตรประจ�าตัวประชาชนนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานการส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปทีี่ 3 พร้อมส�าเนา จ�านวน 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายนักเรียนจ�านวน 3 รูป

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานโรงเรยีน ฝ่ายบรหิารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  721-728

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



44 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

โดยให้เงนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดเูดก็แรกเกดิเดอืนละ 600 บาทตอ่คน ตัง้แตแ่รกเกดิ
จนถงึอาย ุ3 ปี

 
• คุณสมบัติ

1. เด็กมีสัญชาติไทย
2. บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เปน็ผู้มีสัญชาติไทย
3. อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เส่ียงต่อความยากจน อาทิ มีรายได้ต่อคน 
 ต�่ากว่า 3,000 บาทต่อเดือน ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  
 ไมม่รีถยนตส่์วนบคุคล เปน็เกษตรกรที่มีที่ดินท�ากินไม่เกิน 1 ไร่
4. ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัสิทธิ์เงนิสงเคราะหบ์ตุรจากกองทนุประกนัสังคม สวสัดกิาร หรือสิทธิ 
 ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแต่สิทธิการได้รับเงิน 
 สงเคราะห์เปน็ครั้งคราว

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่มีประธานชุมชนรับรองคนที่ 1 และ 
 ปลัดฯ, รองปลัดฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรองคนที่ 2 ที่ได้รับการรับรองแล้ว  
 พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับรอง จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ จ�านวน 1 ฉบับ
4. ส�าเนาเอกสารการฝากครรภ ์หรอืสมดุบนัทกึสุขภาพแมแ่ละเดก็ หนา้ 1 จ�านวน 1 ฉบบั
5. ส�าเนาสูติบตัรเดก็แรกเกิด (น�ามายื่นหลังคลอด) จ�านวน 1 ฉบับ
6. ส�าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. จ�านวน 1 ฉบับ

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานสังคมสงเคราะห์ กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  701-705

การลงทะเบยีน เงนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดเูด็กแรกเกดิ

44 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



45คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

• คุณสมบัติของผู้สูงอายุทีม่าขอขึ้นทะเบียน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครระยองตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุ 59 ป ีจะย่างเข้าอายุ 60 ป ี
4. ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัสวสัดกิาร หรือสิทธปิระโยชนอ์ืน่ใด จากหนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ  
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้ได้รับเงินบ�านาญ ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 อยู่เดิม หรือผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจ�าอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็น 
 ประจ�า ยกเว้นผู้สูงอายุที่เปน็ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นขอรับเบี้ยยังชีพ 
 ได้ทั้ง 3 ประเภท

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาหนา้บญัชธีนาคาร ประเภทออมทรพัย์เทา่นัน้ ( ยกเวน้ธนาคารอสิลาม, ธนาคาร LH, 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์) จ�านวน 1 ฉบบั
4. กรณรีบัเงนิเบีย้ยังชพีแทนผูสู้งอาย ุตอ้งมหีนงัสือมอบอ�านาจและถา่ยเอกสารส�าเนา 
 บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับเงินแทน จ�านวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ รบัลงทะเบยีนภายในเดือนพฤศจกิายนของทกุป ี และมสิีทธไิดร้บัสวสัดกิาร 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในงบประมาณปถีัดไป

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานสังคมสงเคราะห ์กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  701-705

การลงทะเบียนและยื่นค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

45คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



46 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การขอลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยความพิการ

• คุณสมบัติของคนพิการทีม่าขอขึ้นทะเบียน
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครระยองตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 คนพิการ
4. ไม่เปน็บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

• เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค�าขอ
1. ส�าเนาบัตรผู้พิการ จ�านวน 1 ฉบับ 
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. ส�าเนาหนา้บญัชธีนาคาร ประเภทออมทรพัยเ์ทา่นัน้ (ยกเวน้ ธนาคารอสิลาม, ธนาคาร LH 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห,์ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์) จ�านวน 1 ฉบบั
4. กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพแทนผู้พิการต้องมีหนังสือมอบอ�านาจและถ่ายเอกสารส�าเนา 
 บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้รับเงินแทน จ�านวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ สิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจะเกิดขึ้นเดือนถัดไปหลังจากวันที่มาลง 
    ทะเบียน

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานสังคมสงเคราะห ์กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  701-705

46 คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558



47คู่มือติดต่อราชการ
ตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการ จดทะเบียนคนพิการรายใหม่

• เอกสารของคนพิการ
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/สูติบัตร (กรณีบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 7 ปบีริบูรณ์)  
 จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว หน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ�านวน 2 รูป
4. เอกสารรับรองความพิการที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนโดยโรงพยาบาลของรัฐ

• เอกสารผู้ดูแลคนพิการกรณีมีผู้ดูแลต้องใช้เอกสาร	ดังต่อไปนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (กรณีมีผู้ดูแล) จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. กรณทีีผู่ด้แูลซึ่งเปน็ญาตทิางสายโลหติ (แนบส�าเนาหลักฐานทางทะเบยีนราษฎร เชน่  
 ทะเบียนบ้านของผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแสดงความสัมพันธ์) แต่มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
 บา้นเดยีวกนักบัคนพิการ ตอ้งมหีนงัสือรบัรองการเปน็ผูด้แูล พรอ้มแนบส�าเนาบตัร 
 ประจ�าต�าแหนง่ของผูร้บัรองทีม่กีารลงลายมอืชือ่รับรองส�าเนาถกูตอ้ง จ�านวน 1 ฉบบั

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานสังคมสงเคราะห ์กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  701-705
หรือ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง 
      038-694075
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48 คู่มือติดต่อราชการ
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ต่ออายุ/สูญหาย/เปลี่ยนผู้ดูแล/บัตรประจ�าตัวคนพิการช�ารุด

• เอกสารของคนพิการ
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/สูติบัตร (กรณีบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 7 ปบีริบูรณ์) 
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว หน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ�านวน 1 ภาพ
4. บัตรประจ�าตัวคนพิการตัวจริง หรือเอกสารรับรองความพิการกรณีสมุดหรือบัตร 
 ประจ�าตัวคนพิการสูญหาย

• เอกสารผู้ดูแลคนพิการกรณีมีผู้ดูแลต้องใช้เอกสาร	ดังต่อไปนี้
1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (กรณีมีผู้ดูแล) จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน จ�านวน 1 ฉบับ
3. กรณทีีผู่ด้แูลซึ่งเปน็ญาตทิางสายโลหติ (แนบส�าเนาหลักฐานทางทะเบยีนราษฎร เชน่  
 ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดงความสัมพันธ์) แต่มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
 บา้นเดยีวกนักบัคนพิการ ตอ้งมหีนงัสือรบัรองการเปน็ผูด้แูล พรอ้มแนบส�าเนาบตัร 
 ประจ�าต�าแหนง่ของผูร้บัรองทีม่กีารลงลายมอืชือ่รับรองส�าเนาถกูตอ้ง จ�านวน 1 ฉบบั

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานสังคมสงเคราะห ์กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  701-705
หรือ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง 
      038-694075
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49คู่มือติดต่อราชการ
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ให้บริการกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแล โดยวงเงินกู้ 
รายละไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งนี้หากประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่ก�าหนดให้
มีการพิจารณาเปน็ราย ๆ ไป รายละไม่เกิน 120,000 บาทและรายกลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 
1,000,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย

• คุณสมบัติผู้กู้
1. เปน็คนพิการตามกฎหมายหรือผู้ดูแลคนพิการ
2. กู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพภายในจังหวัดที่ยื่นเรื่องกู้
3. อายุ 20 ป ีขึ้นไป/มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครระยอง 90 วันขึ้นไป
4. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงิน
5. มีความสามารถช�าระคืนเงินผู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเปน็ผู้ค�้าประกันได้
6. กรณีมีหนี้สินกับกองทุนต้องช�าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

• กรณีผู้ดูแลคนพิการ
1. มีคุณสมบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 5 ของคุณสมบัติผู้กู้
2. ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย
3. ได้รับการรับรอง หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเปน็ผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
4. ดูแลคนพิการหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

• สถานทีต่ิดต่อยืน่ค�าขอ
งานสังคมสงเคราะห ์กองสวสัดกิารสังคม เทศบาลนครระยอง
      038-620111 ตอ่  701-705

การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

49คู่มือติดต่อราชการ
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ส�านักงานเทศบาลนครระยอง

เลขที่ 44/6 ถนนตากสินมหาราช
ต�าบลท่าประดู่  อ�าเภอเมือง  จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 0 3862 0111
โทรสาร  0 3861 1975

www.rayongcity.go.th


	Blank Page
	Blank Page



