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พระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของ

ทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7 ไดก้ าหนดให ้“ในกรณีที่มีกฎหมาย

ก าหนดใหก้ารกระท าใดจะตอ้งไดร้บัอนญุาต ผูอ้นญุาต จะตอ้งจดัท าคู่มือ

ส าหรบัประชาชน” โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแกประชาชน ลด

ระยะของประชาชน  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของภาครฐั สรา้ง

ใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ ลดการใชด้ลุยพินจิของเจา้หนา้ท่ี 

เปิดเผยขัน้ตอน ระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบ ดงันัน้ เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ใจ 

และทราบขัน้ตอนการตดิตอ่ราชการไดอ้ย่างถกูตอ้งและเกิดผลสมัฤทธ์ิตาม

เจตนารมณข์องพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลต าบลทา่เกษม จึงไดจ้ดัท า

คู่มือส าหรบับริการประชาชนขึน้ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการตดิตอ่กบัเทศบาล

ต าบลทา่เกษม เชน่ การขอขอ้มลูขา่วสาร ขออนญุาตประกอบกิจการทีเป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ รบัลงทะเบียนเพ่ือรบัเงนิเบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย ุการจดัเก็บ

ภาษีท่ีดนิและส่ิงปลกูสรา้ง การขออนญุาตกอ่สรา้งดดัแปลง ร้ือถอน 

เคลื่อนยา้ยอาคาร เป็นตน้ 
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ผมภมูใิจอย่างย่ิงที่ในรอบปีที่ผา่นมาความมุง่มัน่ของพวกเราท่ีจะพฒันาชมุชนของเรา “เทศบาลต าบลท่าเกษม” ใหน้า่อยู่

ยิ่งขึน้นัน้ไมไ่ดส้ญูเปลา่ โครงการตา่ง ๆที่เราด าเนนิการไมว่่าจะเป็นดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม ลว้นเห็นผลเป็นรปูธรรมอย่างที่ตัง้ใจมากบา้งนอ้ยบา้งตา่งกนัไปซ่ึงผมดใีจที่ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของเมอืงนีน้บั

จากนีไ้ปทกุๆวนัเรายงัคงสานตอ่ความมุง่มัน่นัน้เพื่อพฒันาเทศบาลต าบลท่าเกษม ใหเ้ป็นชมุชนที่ใชช้วีิต เราจะท า งาน

แบบบรูณาการ และพยายามสรา้งสรรคน์วตักรรมตา่งๆ ที่จะท า ใหช้มุชนท่าเกษม มคีณุภาพชวีิตท่ีดยีิ่งขึน้ควบคู่ไปกบั

การใหบ้ริการประชาชน การท างานโดยยึดหลกัธรรมาภบิาลรวมถึงการพฒันาศักยภาพของการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 

เพื่อบริหารความโปร่งใสและตรวจสอบได ้ซ่ึงนัน่จะท า ใหเ้ทศบาลต าบลท่าเกษม  เป็นชมุชนที่นา่ใชช้วีิตทัง้ในวนันีแ้ละ

อนาคตผมและสมาชกิหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มอืบริการประชาชนฉบบันีจ้ะเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนอย่างดยีิ่งทกุสิง่ที่กลา่ว

มาลว้นตอ้งอาศัยความร่วมมอืร่วมใจจากทกุฝ่ายโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องประชาชนเป็นส าคญัการที่ทกุคนร่วมคิด

ร่วมท า ตามบทบาทหรือหนา้ท่ีของตนอย่างเต็มที่ ย่อมสง่ผลตอ่ความส าเร็จ นัน้คือ ผลงานที่มปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล 

และเกิดประโยชนส์งูสดุแก่ประชาชนอย่างแทจ้ริง 

วิเชยีร  สคุนธประทีป 

(นายวิเชยีร  สคุนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
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ผมในฐานะขา้ราชการประจ า และสว่นหนึง่ท าหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการพนกังานและลกูจา้งในการท างานภายใต้

นโยบายของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยยึดหลกัการบริหารจดัการที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาล 

มุง่มัน่บริการประชาชนการจดัท า คู่มอืบริการประชาชนเทศบาลต าบลท่าเกษม เลม่นี ้จดัท าขึน้เพื่อเป็นคู่มอืที่แสดงให้

ประชาชนรับทราบขอ้มลูท่ีชดัเจนในการตดิตอ่ขอรับบริการของเทศบาลต าบลท่าเกษม และตอบสนองความตอ้งการของ

พี่นอ้งประชาชน ชมุชนเทศบาลต าบลท่าเกษม ไดใ้นระดบัหนึง่ทา้ยนี ้กระผมหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มอืบริการประชาชนเลม่

นี ้จะเป็นประโยชนใ์นการตดิตอ่ราชการของเทศบาลต าบลท่าเกษม และตอบสนองความตอ้งการของพี่นอ้งประชาชน

เทศบาลต าบลท่าเกษม ไดเ้ป็นอย่างดยีิ่ง 

วิบลูสขุ  ตณัจกัรวรานนท ์

(นายวิบลูสขุ  ตณัจกัรวรานนท)์ 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
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ส านกัปลดัเทศบาลมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเกี่ยวกบังานราชการทัว่ไปของเทศบาลและราชการท่ี

มิไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกอง หรือสว่นราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทัง้ก ากบัและเร่งรดัปฏิบตัิ

ราชการของสว่นราชการในเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบตัริาชการของ

เทศบาล โดยใหบ้ริการงานดา้นตา่งๆ ดงันี ้

การแจง้เกิด 

เมื่อมีคนเกิดตอ้งแจง้ชื่อคนเกิดใหถ้กูตอ้งตามหลกัการตัง้ชื่อบคุคล พรอ้มกบัการแจง้การเกิด 

โดยให ้เจา้บา้น หรือบิดามารดา หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย เป็นผูแ้จง้ตอ่นายทะเบียนผูร้บัแจง้แห่งทอ้งที่ท่ีมี

คนเกิด ภายใน 15 วัน นบัแตว่ันที่เด็กเกิด 
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การแจง้เกิดเกินก าหนดเวลาหมายถึง ไมไ่ดแ้จง้การเกิดตามที่กฎหมายก าหนดไว ้(15 วัน) นบัแต่

วันเกิดจะมีโทษปรบัไมเ่กิน 1,000 บาทหลกัฐานที่ตอ้งน ามาแสดง 

1.บตัรประจ า ตวัประชาชนผูแ้จง้ และบตัรประจ า ตวัประชาชนบิดา มารดา 

2.ส า เนาทะเบียนบา้นท่ีจะเพิ่มชื่อเด็กเขา้ทะเบียนบา้น 3.หนงัสือรบัรองการเกิด ท.ร.1/1 (กรณี

เกิดในสถานพยาบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งตาย 
 

 
การแจง้ตายเกินก าหนดเวลากรณีมคีนตายแลว้ไมไ่ดม้าแจง้การตายภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด กรณีนีใ้หผู้้

แจง้การตายยื่นค ารอ้งตอ่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งที่ท่ีมกีารตายหรือพบศพโดยด า เนนิการ ดงันี ้

1. เมือ่นายทะเบียน ไดร้ับค ารอ้งแลว้จะตรวจสอบค า รอ้งและเอกสารที่ผูแ้จง้น า ไปแสดงแลว้ด า เนนิการ 

เปรียบเทียบคดคีวามผดิตามที่กฎหมายก าหนด กรณีนีต้อ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน 1,000 บาท 

2. สอบสวน สาเหตจุากพยานบคุคล เพื่อใหท้ราบถึง วนัเดอืนปีที่ตาย สถานที่ตายและผูร้ ูเ้ห็นเหตกุารณต์าย 

ตลอดจนสาเหตทุี่ไมแ่จง้การตาย ภายในเวลาท่ีก าหนด 

3. รวบรวมหลกัฐานและพิจารณาเมือ่เห็นว่าเชือ่ถือไดจ้ะสัง่อนญุาตใหร้ับแจง้ได ้

 

 

หลกัฐานท่ีตอ้งน า มาแสดง 

1. บตัรประจ า ตวัประชาชนผูแ้จง้ 

2. บตัรประจ า ตวัประชาชนของผูต้าย (ถา้ม)ี 

3. หนงัสอืรับรองการตายตามแบบ ท.ร.4/1 (กรณีตายในสถานพยาบาล) 

4. ใบรับแจง้การตายตามแบบ ท.ร.4 ตอนหนา้ (กรณีแจง้ตอ่ก า นนั/ผูใ้หญ่บา้น) 

5. รายการชนัสตูรของเจา้หนา้ท่ีที่ต ารวจ หรือหนว่ยงานนติเิวช (กรณีตายผดิธรรมชาติ/ไมท่ราบสาเหต)ุ 

6. ส า เนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นที่มชีือ่คนตาย 

 
 

เมือ่มคีนตายในบา้น ใหเ้จา้บา้นเป็นผูแ้จง้ตอ่นายทะเบียนผูร้ับ

แจง้แห่งทอ้งที่ท่ีมคีนตายภายใน 24 ชัว่โมง นบัแตเ่วลาตาย ในกรณีไมม่ี

เจา้บา้นใหผู้พ้บศพแจง้ภายใน 24 ชัว่โมง นบัแตเ่วลาพบศพเมือ่มคีนตาย

นอกบา้น ใหผู้ท้ี่ไปกบัผูต้ายหรือผู ้พบศพเป็นผูแ้จง้ตอ่นายทะเบียนผูร้ับ

แจง้เหตแุห่งทอ้งที่ท่ีตายหรือพบศพหรือแห่งทอ้งที่ท่ีจะพึงแจง้ไดภ้ายใน 

24 ชัว่โมง นบัแตเ่วลาตายหรือพบศพ ในกรณีนีจ้ะแจง้ตอ่พนกังานฝ่าย

ปกครองหรือต ารวจก็ได ้+ หลกัฐานที่น า มาแสดง 
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การแจง้ยา้ยท่ีอย ู ่(เขา้-ออก-ปลายทาง) 

หลักฐานที่ต้องน ามาแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยา้ยเขา้ 

เมือ่มผีูย้า้ยที่อยู่เขา้มาอยู่ในบา้น ใหเ้จา้บา้นแจง้การยา้ยเขา้ตอ่นายทะเบียนทอ้งถิ่นภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่ผูน้ัน้ยา้ย

เขา้มาอยู่ในบา้น ทัง้นีใ้หน้ า หลกัฐานการยา้ยเขา้ไปแสดงตอ่นายทะเบียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การยา้ยออก 

เมือ่ผูอ้ยู่ในบา้นยา้ยออกจากบา้น ใหเ้จา้บา้นแจง้การยา้ยออกตอ่นายทะเบียนทอ้งถิ่นภายใน 15 วนั นบัแตว่นัที่ผูน้ัน้ยา้ย

ออกไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

การแจง้ยา้ยปลายทาง 

ผูแ้จง้ตอ้งมาแสดงตนตอ่นายทะเบียนทอ้งถิ่น ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กิน 20 ปีบริบรูณใ์หม้ารดาเป็นผูแ้จง้ และใหเ้จา้บา้นที่จะ

ท า การยา้ยเขา้มายื่นค า ยินยอมเป็นหนงัสอืตอ่นายทะเบียนทอ้งถิ่น โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาท 

1. บัตรประจ า ตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู ่
2. บัตรประจ า ตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
4. กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาด าเนินการแจ้งย้ายออกได้ ให้น าหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านและบัตร
ประจ า ตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านมาด้วย 
5. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ท้ัง 2 ตอน และเจ้าบ้านลงนามในช่องเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งย้ายเข้า 
6. กรณีที่บ้านว่างยังไม่มีเจ้าบ้านให้น า หลักฐานหนังสือสัญญาซื้อขายที่ส า นักงานท่ีดินออกให ้
7. กรณีเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งย้ายเข้ามาไม่ได้ท าหนังสือมอบหมายกันได้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้แจ้งย้าย 
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แกไ้ขทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 

 
งานทะเบียนราษฎรใหบ้รกิารโดยไม่พกัเท่ียงนะครบั 

 

หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดง 

1. บตัรประจ า ตวัประชาชนของผูร้อ้งและ/หรือบตัรประจ า ตวัประชาชนของบิดามารดาผูร้อ้ง 

2. ส า เนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นท่ีผูแ้จง้มีรายชื่ออยู่ 

3. เอกสารที่มีรายการผิดพลาด 

4. หลกัฐานเอกสารท่ีถกูตอ้งและมีความสมัพนัธก์บัหลกัฐานที่ผิดพลาด เชน่ พบว่ารายการวัน 

เดือน ปีเกิดในทะเบียนบา้นผิด ตอ้งน า สตูบิตัรท่ีมีรายการ วัน เดือน ปีเกิด ท่ีถกูตอ้งไปแสดงเป็นหลกัฐาน 

เป็นตน้ 

5. พยานบคุคลท่ีเกี่ยวขอ้งพรอ้มบตัรประจ า ตวัประชาชน 

ขอเพ่ิมช่ือเขา้ทะเบียนราษฎร 

การเพิ่มชือ่ตามหลกัฐาน ทะเบียนบา้น ใหย้ื่นค า รอ้งแห่งทอ้งที่ท่ีเคยมชีือ่อยู่ในทะเบียนบา้นครั้งสดุทา้ย 

หลกัฐานท่ีตอ้งน า มาแสดง 

1. บตัรประจ า ตวัประชาชน 

2. ส า เนาทะเบียนบา้น 

 3. การเพิ่มชือ่เขา้ตามสตูบิตัร ใหย้ื่นค ารอ้งแห่งทอ้งที่ท่ีออกสตูบิตัร 

4. การเพิ่มชือ่ตามใบแจง้การยา้ยที่อยู่ ใหย้ื่นค ารอ้งแห่งทอ้งที่ท่ีประสงคจ์ะขอเพิ่มชือ่ 

5. การเพิ่มชือ่ตามทะเบียนบา้น ใหย้ื่นค ารอ้งแห่งทอ้งที่ท่ีเคยมชีือ่อยู่ในทะเบียนบา้นครั้งสดุทา้ย 

 

 

 

 

แกไ้ขทะเบียนราษฎร 

 เมื่อปรากฏว่า เอกสารทางทะเบียนราษฎรท่ีทางการออก

ให ้เชน่ ทะเบียนบา้น สตูบิตัร หรือมรณะบตัร ผิดพลาดไม่

ถกูตอ้งตามขอ้เท็จจริง ตอ้งแกไ้ขโดยย่ืนค ารอ้งขอแกไ้ข ตอ่

นายทะเบียนทอ้งถ่ิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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การขอเลขท่ีบา้น 

เมื่อมีการปลกูสรา้งบา้น เจา้บา้นจะตอ้งแจง้ตอ่นายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บา้นภายใน 15 วัน นบัแต่

วันที่สรา้งเสร็จ เมื่อนายทะเบียนรบัค า รอ้งพรอ้มหลกัฐานของผูแ้จง้ครบถว้นแลว้ จะตอ้งตรวจสอบว่า

บา้นท่ีขอเลขท่ีนัน้ มีลกัษณะเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสรา้งที่สามารถใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศัยเป็นประจ า (มีสภาพ

คงทนถาวร)หรือไม ่ถา้ถกูตอ้งก านนั/ผูใ้หญ่บา้นหรือนายทะเบียนจะก าหนดเลขที่บา้นใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 7 

วัน (กรณีบา้นปลกูอยู่ในเขตเทศบาล) หรือภายใน 30 วัน(กรณีบา้นปลกูอยู่นอกเขตเทศบาล 

 

สถานท่ียืน่ค ารอ้งขอเลขท่ีบา้น 

 - ถา้บา้นปลกูอยู่ในเขตเทศบาลท่ียงัมีผูใ้หญ่บา้นอยู่ในเขตเทศบาล เจา้บา้นจะตอ้งแจง้ขอเลขท่ี

บา้นตอ่ผูใ้หญ่บา้นเพ่ือออกใบรบัแจง้เกี่ยวกบับา้น (ท.ร.9) ส า หรบัน า ไปประกอบการย่ืนค ารอ้งขอเลขที่

บา้นท่ีงานทะเบียนราษฎรของทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลท่ีบา้นปลกูสรา้งเสร็จตัง้อยู่เพื่อแจง้ขอเลขท่ีบา้นและ

สมดุทะเบียนบา้น 

หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการขอเลขท่ีบา้น หรอืทะเบียนบา้นใหม่ ไดแ้ก่ 

(1) ใบรบัแจง้เกี่ยวกบับา้น  

(ท.ร.9) ออกโดยผูใ้หญ่บา้น หรือก านนัทอ้งที่ท่ีบา้นท่ีปลกูสรา้งเสร็จตัง้อยู่ 

(2) ส า เนาบตัรประจ า ตวัประชาชน และส า เนาทะเบียนบา้นของผูย่ื้นค า รอ้งพรอ้มรบัรองส า เนา

ถกูตอ้งทกุฉบบั จ านวน 1 ชดุ 

(3) เอกสารสิทธ์ิแสดงการครอบครองท่ีดินของบา้นท่ีปลกูสรา้งนัน้ตัง้อยู่เชน่ โฉนดท่ีดิน น.ส.3 ,

ส.ป.ก เป็นตน้ กรณีสิ่งปลกูสรา้งตัง้อยู่บนที่ดินของผูอ่ื้นตอ้งมีหนงัสือยินยอม ใหป้ลกูสรา้งบา้นบนที่ดิน

นัน้ของเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินนัน้ประกอบดว้ยโดยใชเ้อกสาร ดงันี ้

  - หนงัสือยินยอมใหป้ลกูสรา้งบา้น (กรณีสิ่งปลกูสรา้งตัง้อยู่บนที่ดินของผูอ่ื้น)โดยแนบส า เนา

บตัรประจ า ตวัประชาชน และส า เนาทะเบียนบา้นของเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน/ผูท่ี้มีชื่อร่วมกนัใน

กรรมสิทธ์ิท่ีดินนัน้ๆทกุคน ลงลายมือชื่อพรอ้มรบัรองส า เนาถกูตอ้งเอกสารทกุฉบบัจ านวน 1 ชดุ 

  - กรณีย่ืนในนามบริษทั,หา้งหุน้สว่นจ า กดั หรือนติบิคุคลอ่ืนใด ตอ้งมีหนงัสือรบัรองการจดัตัง้ 

หรือหนงัสือรบัรองโดยแนบส าเนาทะเบียนบา้นและส า เนาบตัรประจ า ตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนาม

ทกุคน ลายมือชื่อพรอ้มรบัรองส า เนาถกูตอ้งเอกสารทกุฉบบั จ านวน 1 ชดุ 

(4) ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคาร หรือ หนงัสือรบัรองสิ่งปลกูสรา้ง 

(5) หนงัสือมอบอ านาจ/มอบหมายจากเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน กรณีไมส่ามารถมาตดิตอ่ขอเลขท่ี

บา้นดว้ยตนเอง พรอ้มส า เนาบตัรประจ า ตวัประชาชน และส า เนาทะเบียนบา้นของผูม้อบอ านาจ/

มอบหมาย และผูร้บัมอบอ านาจ/มอบหมาย รวมทัง้พยานบคุคลจ านวน 2 คน ลงลายมอืชือ่ หรือลายพิมพ์

นิว้หัวแมม่อืขา้งขวาในหนงัสอืมอบอ านาจ/มอบหมายพรอ้มรับรองส า เนาถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั จ านวน 1 ชดุ 

(6) รปูถ่ายบา้นที่ปลกูสรา้งเสร็จทัง้ 4 ดา้น 

 

 

หลักฐานส าหรับติดต่องานทะเบียนราษฎร 

*******เอกสารที่ควรน า ไปแสดงทุกคร้ัง******* 

ข้อ 1. บัตรประจ า ตัวประชาชน (ของเจ้าบ้าน) ฉบับจริง 

 ข้อ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
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หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจคดัและรบัรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานขอ้มลู 

ขอคดัและรับรองจากเอกสารตน้ฉบบัย่ืนค ารอ้งไดท้ี่ส า นกังานทะเบียนที่จดัท า เอกสารทะเบียนราษฎร  

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
 

หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดง 

1. กรณีเจา้ของรายการมาด า เนนิการดว้ยตนเอง บตัรประจ า ตวัของผูย้ื่นค ารอ้ง 

 2. กรณีผูม้สีว่นไดเ้สยีขอคดัรายการของบคุคลอื่น บตัรประจ า ตวัประชาชนของผูย้ื่นค ารอ้งเอกสารหลกัฐานที่แสดงว่า

เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีพรอ้มส าเนา 

3. กรณีเจา้ของรายการหรือผูม้สีว่นไดเ้สยีมอบใหผู้อ้ื่นมาด า เนนิการแทน บตัรประจ า ตวัประชาชนของผูม้อบและผูร้ับ

มอบอ านาจ พรอ้มหนงัสอืมอบอ านาจ (ตดิอากรแสตมป์ 10 บาท) 

4. กรณีทนายความ บตัรประจ า ตวัทนายความ หลกัฐานการเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีหากไมส่ามารถแสดงหลกัฐานการเป็นผูม้ี

สว่นไดเ้สยีใหบ้นัทึกปากค า ทนายความตามแบบพิมพ ์ป.ค.14 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรบัผิดชอบ 

การแจ้งเกิด 
ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบือ้งตน้ 
 
ประเภท การพิจารณา 
นายทะเบียนพิจารณา รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที 
 
 
 
 
5 นาที 

ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 

การแจ้งตาย 
ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบือ้งตน้ 

ประเภท การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณา รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที 
 
 
 
5 นาที 

ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 

การแจ้งย้ายเข้า-ออก 
ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบือ้งตน้ 

ประเภท การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณา รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 

10 นาที 
 
 
 
5 นาที 

ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 

กรณีเจา้ของกรรมสทิธ์ิท่ีดินเสยีชีวิต แนบส าเนามรณะบตัรหมายเหต ุและ
ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีในท่ีดินนัน้ๆทกุคน มีหนงัสอืยินยอมใหป้ลกูสรา้งบา้นบน
ที่ดินโดยแนบส า เนาบตัรประจ า ตวัประชาชนและส า เนาทะเบียนบา้น
พรอ้ม รบัรองส า เนาถกูตอ้งทกุฉบบัของผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะคน จ านวนคน
ละ1 ชดุ 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 

ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบือ้งตน้ 

ประเภท การพิจารณา 

ตรวจสอบหลกัฐาน พยานบคุคลและพยานแวดลอ้ม พรอ้มเสนอ
ความเห็นใหน้ายทะเบียนพิจารณา 
ประเภท การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณา รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 
 

 
10 นาที 
 
 
 
20 นาที 
 
 
10 นาที 

ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
 

การขอเลขที่บ้าน 
ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที่รบัเรือ่งค าขอ และตรวจสอบหลกัฐานการยื่นประกอบ
พิจารณาในเบือ้งตน้ 

ประเภท การพิจารณา 

นายทะเบียนพิจารณา รบัแจง้/ไมร่บัแจง้และแจง้ผลการพิจารณา 
 

 
10 นาที 
 
 
 
3 ชม. 
 

ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าเกษม 
 
 

 

 

 

 
 

ส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เปิดใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎร 

ตัง้ อย ู ่ณ ท่ีว่าการอ าเภอเมืองสระแกว้ ชัน้ 1 ฝ่ายทะเบียนราษฎร ช่องบรกิารท่ี 3 

วันจนัทร ์– ศกุร ์เวลา 08.30 – 16.30 น. 

(ยกเวน้วันหยดุราชการ และวันหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

เร่ิมตัง้วันนีเ้ป็นตน้ไป สอบถามเพ่ิมเตมิโทร 0-3724-7940 
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งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

มหีนา้ท่ีรับผดิชอบ ป้องกนัภยัและระงบัอคัคีภยั ภยัธรรมชาต ิและสาธารณภยัเชน่ อคัคีภยั อทุกภยั วาตภยั 

ตรวจสอบ ควบคมุดแูลในการจดัเตรียม และอ านวยความสะดวกในการป้องกนับรรเทาและระงบัสาธารภยัตา่งๆ ในพื้นที่

เทศบาลต าบลท่าเกษม โดยการจดัท าแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฝึกซอ้มและด า เนนิการตามแผน ฝึกอบรม

อาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบปัญหาภยัแลง้โดยการสนบัสนนุน า้ อปุโภค 

บริโภคหนา้ท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก ่

1. การช่วยชีวิต 

      การชว่ยชวีิตเป็นภารกิจอนัดบัแรกที่จะตอ้งปฏิบตั ิแตก่ารที่จะปฏิบตัภิารกิจนีใ้หล้ลุว่งไปดว้ยดเีจา้หนา้ท่ีป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัจะตอ้งมกีารออกส ารวจวางแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัไวล้ว่งหนา้หรือคาดว่าจะตอ้งมผีูต้ดิคา้งอยู่

ภายในอาคาร หรือทราบจากผูใ้กลช้ดิสถานการณ ์หรือผูเ้ห็นเหตกุารณว์่ามคีนตดิอยู่ภายในอาคาร หรือทราบจากญาติ

พี่นอ้งที่สามารถหนอีอกมาก่อนไดแ้จง้ใหท้ราบและจะตอ้งรีบเร่งหาทางชว่ยเหลอืก่อนที่จะลงมอืปฏิบตัอิย่างอื่น 

  

2. การพิทกัษท์รพัยสิ์น 

     การป้องกนัอคัคีภยั หนา้ท่ีป้องกนัอคัคีภยั สามารถท าได ้2 ขัน้ตอน คือ 

2.1 การป้องกนัมใิหเ้กิดอคัคีภยั 

2.2 การบรรเทาความเสยีหาย 

     ในดา้นการป้องกนัอคัคีภยันัน้นอกจากการอบรมแนะน า ประชนใหท้ราบถึงวิธีการป้องกนัอคัคีภยัอนัอาจเกิดจากการ

ประกอบกิจการตา่งๆแลว้งานป้องกนัและบรรเทา สาธารณภยัไดส้ง่เจา้หนา้ท่ีออกไปตรวจและแนะน า การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลดว้ยการตรวจและแนะน าโดยการใชบ้ทบญัญัตแิละกฎหมาย

กระทรวงออกตามพ.ร.บ.ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัพ.ศ.2550 และพระราชบญัญัตอิื่นๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและ

ระงบัอคัคีภยัเป็นหลกัปฏิบตั ิ
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3. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

     เป็นการเตรียมการของเจา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม และจดัสง่ก าลงัสมทบ

ตามที่ไดร้ับค ารอ้งขอ หรือเห็นว่าสถานการณน์ัน้อยู่ในขัน้ที่รนุแรงเชน่ กรณีเกิดอทุกภยั หรืออคัคีภยัและการขาดแคลน 

เป็นตน้ 

 

 

เอกสารหรอืหลกัฐานท่ีตอ้งใช ้

1. ใบค ารอ้ง จ านวน 1 ฉบบั 

2. บตัรประจ าตวัประชาชน 

3. ทะเบียนบา้น 

4. ภาพถ่ายทรัพยส์นิที่เสยีหายคา่ธรรมเนยีม ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
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ปัญหาภยัแลง้เป็นภยัธรรมชาตท่ีิน าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ทางดา้นการขาด

แคลนน า้ เพื่อการอปุโภคบริโภค และดา้นผลิตผลทางการเกษตรท่ีตอ้งพึ่งพาแหลง่น า้จากธรรมชาต ิ

ประกอบกบัประเทศไทย เป็นประเทศท่ีสง่ออกสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑแ์ปรรปูทางการเกษตรท่ีส าคญั

ในตลาดโลก ภยัแลง้จึงมีผลกระทบโดยตรงตอ่การลดลงของผลผลิตทางดา้นการเกษตรของไทย และมี

ผลกระทบทางออ้ม ไดแ้ก ่การอพยพทิ้งที่ดินท ากินละท้ิงที่อยู่อาศัยไปหางานท าในเมือง ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์

แลว้ว่าไดก้อ่ใหเ้กิดปัญหาทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรมตามมา งานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั เทศบาลต าบลท่าเกษม เล็งเห็นปัญหาความเดือนรอ้นของประชาชนท่ีประสบปัญหาภยัแลง้จึงมี

หนา้ท่ีสนบัสนนุน า้อปุโภคบริโภค เพื่อชว่ยเหลือชาวนาและเกษตรกรท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรง ปัญหาภยั

แลง้จึงจดัเป็นปัญหาส าคญัของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

                      ข้ันตอนการให้บรกิาร ระยะเวลา ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนแจ้งให้
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัย(ช่องทางอื่นๆ 
เช่น โทรศัพท์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการทันที ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ยื่นค าร้อง
ช่วยเหลือสาธารณภัย (เรื่องเร่งด่วน) 

ด าเนินการทันที ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนยื่นค าร้อง 
(เรื่องทั่วไป) 

1 วัน ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

เทศบาลต าบลท่าเกษม 
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การลงทะเบียนรบัเบี้ยยงัชพีผูส้งูอาย ุ

คณุสมบตัขิองผูม้ีสิทธิขึน้ทะเบียนรบัเงนิเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายตุามรายละเอียด ดงันี้ 

1. สญัชาตไิทย 

2. เป็นผูท่ี้มีอายท่ีุมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ ์ท่ียงัไมเ่คยลงทะเบียนขอเบ้ียยงัชีพผูส้งูอาย ุ

3. ผูส้งูอายท่ีุจะมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณใ์นปีงบประมาณถดัไป (อาย ุ59 ปี) (ในกรณีท่ีทะเบียนราษฎร์

ระบเุฉพาะปีเกิด ใหถื้อว่าบคุคลนัน้เกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนัน้เชน่ เกิด พ.ศ.2497 ใหถื้อว่าเกิดวันที่ 1 

มกราคม 2497) 

4. ขอรบัเบ้ียตามท่ีอยู่ในทะเบียนบา้น 

5. ไมเ่ป็นผูท่ี้ไดร้บัสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจากหนว่ยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจหรือองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดแ้ก ่ผูร้บัเงนิบ านาญ เบ้ียหวัด บ านาญพิเศษ หรือ เงนิอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

ผูส้งูอายท่ีุอยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินผูท่ี้ไดร้บัเงนิเดือน คา่ตอบแทน 

รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชนต์อบแทนอย่างอ่ืนท่ีรฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ า  

ขัน้ตอนการยืน่ค าขอลงทะเบียนเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

1. ใหผู้ส้งูอายท่ีุจะมีอายคุรบ 60 ปี บริบรูณข์ึน้ไป ในปีงบประมาณนัน้ ๆ ท่ียงัไมเ่คยลงทะเบียนมากอ่น

และผูส้งูอายท่ีุยา้ยภมูิล าเนาเขา้มาอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม กอ่นหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของ

ปีนัน้ 

2. ผูส้งูอายท่ีุมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณข์ึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป 

ผ ูส้งูอายจุะตอ้งน าเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอลงทะเบียนขอรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอายดุงัน้ี 

1. บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหนว่ยงานของรฐัท่ีมีรปูถ่ายพรอ้มส าเนา 

2. ทะเบียนบา้นพรอ้มส าเนา 

3. สมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร (ธนาคาร ธ.ก.ส./ธนาคารกรงุไทย สาขาสระแกว้) พรอ้มส าเนา 

4. หนงัสือมอบอ านาจ(กรณีผูส้งูอายไุมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเองไดอ้าจมอบอ านาจเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ่ื้นเป็นผูย่ื้นค าขอรบัเงนิเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายแุทน)พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนผูร้บัมอบอ านาจ 
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ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตใุนกรณีผูส้งูอายท่ีุมีสิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายทุะเบียนบา้นใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินท่ีเคยจ่ายเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายเุดิมยงัคงจ่ายเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายจุนกว่าจะสิ้นสดุปีงบประมาณ นัน้  

คือเดือนกนัยายน หากมีความประสงคจ์ะรบัเบ้ียยงัชีพกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแห่งใหม ่ตอ้งไปจด

ทะเบียนเพื่อขอรบัเบ้ียยงัชีพท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแห่งใหม ่ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี และ

เร่ิมรบัเงนิท่ีใหมใ่นเดือนตลุาคมของปีถดัไป 

 

 

 

 

 

อาย ุ60 -69 ปี จะไดร้บั 600 บาท 

อาย ุ70 -79 ปี จะไดร้บั 700 บาท 

อาย ุ80 -89 ปี จะไดร้บั 800 บาท 

อาย ุ90 ปีข้ึนไป จะไดร้บั 1,000 บาท 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนรับแจ้งขึน้ทะเบียน
ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส 

 

 

 

               »             » 

 

« เอกสารต้องลงลายมือช่ือ ส าเนาถกูต้องทุกฉบับผู้สูงอายท่ีุไม่สามารถ

เขยีนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน » 

รับแบบค าขอขึน้

ทะเบียน 

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ

การแต่งตั้ง

ตรวจสอบแบบคําา

ขอฯและเอกสาร

หลกัฐาน 

ผู้มีอาํนาจขอ

อนุมัติ 
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เอกสารขอขึน้ทะเบียนเบีย้ความพกิาร 

1. คณุสมบตัขิองผูม้ีสิทธิไดร้บัเงนิเบ้ียความพิการ 

1.1 ผูพิ้การรายใหมท่ี่ยงัไมเ่คยลงทะเบียน และผูพิ้การท่ียา้ยภมูิล าเนาเขา้มาใหม ่กอ่นหรือภายใน

เดือนพฤศจิกายนของปีนัน้ 

1.2 ผูพิ้การซ่ึงจะมีสิทธิไดร้บัเงนิเบ้ียความพิการ ตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

1.2.1 มีสญัชาตไิทย 

1.2.2 มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

1.2.3 มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ 

1.2.4 ไมเ่ป็นบคุคลซ่ึงอยู่ในความอปุการะของสถานสงเคราะหข์องรฐั 

2. ขั้นตอนการยืน่ค าขอลงทะเบียนเบ้ียความพิการ 

2.1 ใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการ ยื่นค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยความพิการ ตอ่เทศบาล

ต าบลท่าเกษมกอ่นหรือภายในเดอืนพฤศจิกายน ของทกุปี ณ. หอ้งส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่า

เกษม     ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ 2.2 คนพิการหรือผูด้แูลคน

พิการจะตอ้งน าหลกัฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนดงันี ้

 2.2.1 บตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมคณุภาพชวิีตคนพิการ

พรอ้มส าเนา 

2.2.2 ทะเบียนบา้นพรอ้มส าเนา 

2.2.3 สมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร(ธนาคาร ธ.ก.ส./ธนาคารกรงุไทยสาขาสระแกว้) 

พรอ้มส าเนา 

2.2.4 บตัรประจ าตวัประชาชนผูด้แูลคนพิการ กรณีเป็นผูย่ื้นค าขอแทนคนพิการใหค้น

พิการท่ีมีคณุสมบตัดิงักลา่วขา้งตน้ ย่ืนค าขอลงทะเบียนขอรบัเงนิเบ้ียความพิการตอ่เจา้หนา้ท่ี

รบัค าขอลงทะเบียน ตามแบบค าขอที่ก าหนด ( แบบค าขอขึน้ทะเบียนคนพิการ ) ตอ่ส านกั

ปลดัเทศบาล งานสวัสดิการและสงัคม 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1. มีสญัชาตไิทย 

2. มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

3. มีหนงัสือรบัรองแพทย ์ท่ีแพทยวิ์นจิฉยัและระบเุป็นผูป่้วยเอดส์ 

4. มีรายไดไ้มเ่พียงพอแกก่ารยงัชีพ หรือถกูทอดท้ิง หรือขาดผูอ้ปุการะเลี้ยงด ูหรือไมส่ามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้ในการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัความ

เดือดรอ้นกว่าหรือผูท่ี้มีปัญหาซ า้ซอ้นหรือผูท่ี้อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การ

เขา้ถึงบริการของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณากอ่น 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนเพ่ือรับเงนิสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

1. ผูป่้วยเอดสย่ื์นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่ส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม งาน

สวัสดิการสงัคมดว้ยตนเอง หรือมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการก็ได ้

2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัว่ิาสมควรไดร้บักาสงเคราะหห์รือไมโ่ดย

พิจารณาจากความเดือดรอ้นเป็นผูท่ี้มีปัญหาซ า้ซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล

ทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบริการของรฐั 

3. กรณีผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยู่ถือว่าขาดคณุสมบตัติามนยัแห่งระเบียบตอ้งไปย่ืน

ความประสงคต์อ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแห่งใหมท่ี่ตนยา้ยไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

4. กรณีท่ีผูป่้วยเอดสไ์มส่ามารถเดินทางมาย่ืนค าขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจ

ใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการแทนได ้

หลกัฐานการขอรบัความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น 

3. ใบรบัรองแพทย ์ท่ีระบวุ่าเป็นผูป่้วยเอดส ์

4. สมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร (ธนาคาร ธ.ก.ส. ,ธนาคาร 

กรงุไทย สาขาสระแกว้) พรอ้มส าเนา 
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การรบัเงินอดุหนนุเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

เงนิอดุหนนุเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดเป็นความตัง้ใจของรฐับาลที่จะชว่ยแบ่งเบาคา่ใชจ้่ายในการ

เลี้ยงดเูด็กแรกเกิดของครอบครวัที่ยากจน โดยจะอดุหนนุแกเ่ด็กแรกเกิดเป็นจ านวนเงนิ 400 บาทตอ่คน 

ตอ่เดือนเป็นเวลา 12 เดือนผา่นไปยงัแมข่องเด็กซ่ึงสามารถใชเ้งนิอดุหนนุนีใ้หเ้ป็นประโยชนต์อ่ลกูนอ้ยเชน่

คา่เดินทางไปรบับริการสาธารณสขุคา่อาหารท่ีมีประโยชนส์ าหรบัแมใ่นชว่งเลี้ยงลกูดว้ยนมแม ่ฯลฯ 

สง่ผลใหเ้ด็กทกุคนเจริญเตบิโตอย่างมีคณุภาพ 

 

คณุสมบติัผ ูมี้สิทธ์ิรบัเงินอดุหนนุเพ่ือการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด  

1. เป็นหญิงตัง้ครรภ ์มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผูป้กครองของเด็กแรกเกิด มีสญัชาตไิทยในเขตเทศบาล

ต าบลท่าเกษม อยู่ในครวัเรือนยากจนหรือเสี่ยงตอ่ความยากจน คือมีรายไดร้วมของครวัเรือนทัง้หมด

หารเฉลี่ยสมาชิกในครวัเรือนอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยไมเ่กิน 3,000 บาทตอ่คนเดือน หรือไมเ่กิน 36,000 บาท

ตอ่คนตอ่ปี 

2. กรณีเป็นผูไ้ดร้บัสิทธ์ิเงนิอดุหนนุเพ่ือการเล้ียงดเูด็กแรกเกิด แตไ่มเ่ป็นบคุคลท่ีมีสิทธ์ิไดร้บัสวัสดิการ

จากรฐัตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรฐั ตอ้งแสดงขอ้มลูตามแบบรบัรองสถานะครวัเรือน 

(ดร.02 สว่นที่ 1 :ผูล้งทะเบียน) เพิ่มเตมิ 

3. กรณีหญิงตัง้ครรภห์รือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงตา่งดา้ว หรือบคุคลไรส้ถานะทางทะเบียน

ราษฎร ์ภายหลงัเกิดใหผู้ป้กครองของเด็กแรกเกิดเป็นผูล้งทะเบียนขอรบัสิทธ์ิเงนิอดุหนนุเพ่ือการเล้ียงดู

เด็กแรกเกิด 

4. กรณีผูล้งทะเบียนขอรบัสิทธ์ิเงนิอดุหนนุเพ่ือการเล้ียง ดเูด็กแรกเกิดแตเ่ดือนตลุาคม 2558 ถึง

กนัยายน 2560 ใหถื้อว่าเป็นผูไ้ดล้งทะเบียนขอรบัสิทธ์ิแลว้ 

5. กรณีเด็กท่ีเกิดตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2558 ถึงกนัยายน 2560 แตม่ารดา บิดาหรือผูป้กครองมิได ้

 

สอบถามเพ่ิมเตมิไดท้ี่ 

งานสวัสดิการและสงัคม ส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 

โทรศัพท ์๐๓๗–๒๔๗ – ๙๔๐  

 



23  

 

ลงทะเบียนขอรบัสิทธ์ิเงนิอดุหนนุเพ่ือการเล้ียงด ูภายในวันท่ี 30 กนัยายน 2560 มารดาบิดาหรือ

ผูป้กครองสามารถย่ืนลงทะเบียนขอรบัสิทธ์ิเงนิอดุหนนุเพ่ือการเล้ียงดเูด็กแรกเกิด โดยรบัเงนิรายละ 

600 บาท ตอ่เดือนตัง้แตเ่ดือนที่ลงทะเบียนจนเด็กอายคุรบ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

6. เด็กท่ีเกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตัง้แตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน 2561) และมารดา 

บิดา หรือปกครองย่ืนลงทะเบียนขอรบัสิทธ์ิเงนิอดุหนนุเพ่ือการเล้ียงดเูด็กแรกเกิด ภายในวันท่ี 30 

กนัยายน 2561 จะไดร้บัเงนิรายละ 600 บาทตอ่เดือนตัง้แตเ่ดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายคุรบ 3 ปี 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1. แบบลงทะเบียน (ดร.01) สามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ csg.dcy.go.thหรือตดิตอ่ขอรบัไดท่ี้เทศบาลต าบลท่า
เกษม 

2. แบบรบัรองสถานะของครวัเรือน (ดร.02)สามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้csg.dcy.go.thหรือตดิตอ่ขอรบัไดท่ี้
เทศบาลต าบลท่าเกษม 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของหญิงตงัครรภ ์หรือมารดาของเด็กแรกเกิด หรือบิดาของเด็กแรก

เกิด หรือผูป้กครองของเด็กแรกเกิดแลว้แตก่รณี 

4. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

5. ส าเนาสมดุบนัทึกสขุภาพแมแ่ละเด็ก 

6. ส าเนาสตูบิตัรเด็กแรกเกิด (ย่ืนหลงัคลอด) 

7. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงนิฝาก (สามารถย่ืนภายหลงัไดร้บัการแจง้สิทธ์ิ) 

8. ส าเนาบตัรสวัสดิการแห่งรฐั (ถา้มี) 

 

 

 

ทัง้นี ้เด็กตอ้งมีสญัชาตไิทย โดยบิดาและมารดา หรือโดยบิดา หรือมารดาเป็นผู้

มีสญัชาตไิทยซ่ึงอยู่ในครวัเรือนยากจนหรือครวัเรือนที่เสี่ยงตอ่ความยากจน และอาจ

เป็นผูไ้ดร้บัเงนิสงเคราะหเ์ป็นครัง้คราวหรือเบ้ียความพิการ หรือเงนิสงเคราะหบ์ตุรจาก

กองทนุประกนัสงัคมทัง้นี ้ตอ้งไมเ่ป็นผูท่ี้ไดร้บัเงนิชว่ยเหลือในการเลี้ยงดบูตุรจาก

หนว่ยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจหรืออยู่ในความอปุการะของหนว่ยงานของรฐั 
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลท่าเกษม 

เทศบาลต าบลท่าเกษม ไดจ้ดัใหม้ีศนูยข์อ้มลูขา่วสารของทางราชการ ตามพระราชบญัญตัขิอ้มลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใหบ้ริการขอ้มลูขา่วสารของทางราชการเชน่ กฎหมาย ระเบียบ 

ค าสัง่ ขอ้บงัคบั นโยบายของรฐับาล นโยบายกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ินและขอ้มลู 

ขา่วสารการด าเนนิงานของหนว่ยงานเทศบาลในดา้นตา่งๆ เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดศึูกษา 

ตรวจสอบการด าเนนิงานของเทศบาลไดอ้ย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้

1. งานวิเคราะหน์โยบายและแผนมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี้ 

จดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาจดัท าแผนพฒันาสามปี จดัท าแผนการด าเนนิงานตดิตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดวิเคราะหป์ระเมินความเหมาะสมและความเป็นไป

ไดข้องสถานะการคลงัเพ่ือการลงทนุและใชป้ระกอบจดัล าดบัความส าคญัของการด าเนนิงานโครงการ/

กิจกรรมตา่งๆ ในแผนพฒันาเทศบาล ทบทวน/ปรบัปรงุแผนพฒันาสามปีใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์

ทางเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุนั 

2. งานจดัท างบประมาณ มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดงันีจ้ดัเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบตังิาน

ประจ าปีใหห้นว่ยงานตา่งๆทราบ และด าเนนิการรวบรวมขอ้มลูสถิตแิละวิเคราะหง์บประมาณ เสนอแนะ

และใหค้ าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกบัการจดัท างบประมาณ จดัท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของเทศบาล

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตมิ 

3. ประชาคมชมุชนในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม มีการสอบถามปัญหา และความตอ้งการของชมุชนใน

เร่ืองตา่งๆ 
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ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ท่านสามารถสง่เร่ืองรอ้งเรียน / รอ้งทกุขถึ์งเทศบาลต าบลท่าเกษม  ไดโ้ดยชอ่งทางดงันี ้

1. จดุประชาสมัพนัธ ์ชัน้ 1 อาคารส านกังานเทศบาลต าบลท่าเกษม หอ้งส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่า

เกษม 

2. ทางโทรศัพท ์หมายเลข 037-247940 (ในเวลาราชการ) 

3. ทางโทรสาร หมายเลข 037-251404  

4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์e-mail : Thakasem sakaeo@hotmail.com 

5. ทาง inbox https://www.facebook.comเทศบาลต าบลท่าเกษม 

6. ทาง Website :www.thakasame.go.thท่ีเมน ู“กระดานถาม-ตอบ” หอ้งรบัเร่ืองแจง้รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์

ONLINE 

 

 
ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

ขัน้ตอน        หน่วยงานผ ูร้บัผิดชอบ 

๑. กรอบค ารอ้งตามแบบขอขอ้มลูขา่วสาร                      ส านกัปลดัเทศบาล  

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. ย่ืนค ารอ้งขอขอ้มลูขา่วสาร     ส านกัปลดัเทศบาล 

(ระยะเวลา ๑ นาที) 

๓. เสนอเร่ืองตอ่ผูบ้งัคบับญัชา     ส านกัปลดัเทศบาล 

เพื่ออนมุตัสิัง่การ 

(ระยะเวลา ๑๐ นาที)  

๔. สง่เร่ืองใหห้นว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนนิการ                ส านกัปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เพื่อคน้หาขอ้มลู  

 

 

     

mailto:Thakasem
https://www.facebook.com/wangnamyen.net/
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ชี้แจงเหตผุลขอ้มลูท่ีเปิดเผยไดแ้ละไมไ่ด ้   ส านกัปลดัเทศบาล  

(ระยะเวลา ๑๕ นาที) 

๕. รบัเอกสาร                                                      ส านกัปลดัเทศบาล 

คดัถ่ายส าเนา/รบัรองส าเนาถกูตอ้ง    

(ระยะเวลา ๓๐ นาที)      

๖. ช าระคา่ธรรมเนยีม       กองคลงั 

(ระยะเวลา ๕ นาที)  

 

 

เวลาท าการ จันทร   -   ุกร   เวลา   08.30  - 16.30  น. 

หมู่ 2  ถนนเฉลิม ระเกียรต ิ ซอย    ต าบลท่าเก ม  อ าเ อเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

โทร ั ท  0-3724-7940    / โทรสาร 0-3744-7106 

**************************** 

EMAIL :Thaksem sakaeo@hotmail.com 

Wedsite :  http://thakasame.go.th/ 

Facebook : เท บาลต าบลท่าเก ม จังหวัดสระแก้ว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



27  

 

 

 

 

ควบคมุดแูล และรับผดิชอบปฏิบตังิานเกี่ยวกบังานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานผงัเมอืง และการควบคมุ

อาคารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย งานสาธารณปูโภค งานซ่อมแซมถนนสาธารณะ งานไฟฟ้า ขออนญุาตก่อสรา้ง ดดัแปลง 

ร้ือถอนอาคาร ขออนญุาตขดุลอกขออนญุาตประกอบกิจการควบคมุ/โรงงาน, รับแจง้กรณีโรงงานก่อเหตเุดอืดรอ้น

รวมทัง้การตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองตา่งๆ เกี่ยวกบังานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานสาธารณปูโภค งานไฟฟ้า

สาธารณะ ตดิตอ่ประสานงาน วางแผน มอบหมายวินจิฉยัสัง่การควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ า ปรึกษา แนะน า ปรับปรงุ 

แกไ้ข ตดิตามประเมนิผล และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบตังิานในหนว่ยงานที่รับผดิชอบ และปฏิบตัหินา้ท่ีอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

 

การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคาร 

1.การขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร ตอ้งเตรียมหลกัฐานดงันี ้

 - ส า เนาบตัรประจ า ตวัประชาชนของผูข้ออนญุาตและเจา้ของที่ดนิ อย่างละ 1 ชดุ 

- ส า เนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนญุาตและเจา้ของที่ดนิ อย่างละ 1 ชดุ 

- แบบก่อสรา้งแผนผงัและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชดุ - ส า เนาโฉนดที่ดนิที่จะท า การก่อสรา้ง 

 จ านวน 1 ชดุ (หรือเอกสารสทิธิ์อ่ืน ๆ) 

 - ส า เนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนบริษทั วตัถปุระสงค ์ผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิคุคลท่ีขออนญุาตที่ออก

ให ้

ไมเ่กิน 6 เดอืน 

2. การเตรียมหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะเร่ือง 

 - หนงัสอืยินยอมจากเจา้ของที่ดนิ (กรณีผูข้ออนญุาตมไิดเ้ป็นเจา้ของที่ดนิ) 

 - หนงัสอืยินยอมใหป้ลกูสรา้งอาคารชดิผนงั (กรณีใชผ้นงัร่วมกนั) 

 - หนงัสอืยินยอมใหป้ลกูสรา้งอาคารชดิเขตที่ดนิ (กรณีชดิเขตที่ดนิขา้งเคียง) 
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- หนงัสอืรับรองผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พรอ้มส า เนาบตัรประจ า ตวักรณีที่อยู่ในขา่ย 

ควบคมุตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชพีสถาปัตยกรรม) - รายการค านวณ 1 ชดุ(กรณีสว่นหนึง่สว่นใด 

ของอาคารก่อสรา้งดว้ยวตัถถุาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)–แบบระบบ 

บ าบดัน า้ เสยีส าหรับบา้นพกัอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่นๆ) 

- หนงัสอืแสดงว่าคณะกรรมการการควบคมุการจดัสรรที่ดนิพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 - แผนผงัโครงการจดัสรรที่ดนิที่ไดร้ับอนญุาตแลว้ (กรณีอาคารเขา้ขา่ยการจดัสรรที่ดนิ) 

- เตรียมแบบและใบอนญุาตเดมิที่ไดร้ับจากเทศบาลต าบลท่าเกษม  จ านวน1 ชดุ (กรณีดดัแปลงอาคาร,  

ตอ่เตมิหรือตอ่อายใุบอนญุาต) 

 

ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาต 

 - ใบอนญุาตก่อสรา้งป้าย ฉบบัละ 200 บาท 

 - ใบอนญุาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 20 บาท 

- ใบอนญุาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 

- ใบอนญุาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท 

 - ใบอนญุาตเคลือ่นยา้ย ฉบบัละ 10 บาท 

- ใบอนญุาตเปลีย่นการใช ้ฉบบัละ 20 บาท 

 - ใบรับรอง ฉบบัละ 10 บาท 

- ใบแทนใบอนญุาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ 5 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอ่สรา้งหรอืดดัแปลงอาคาร 

1. อาคารซ่ึงสงูไมเ่กินสองชัน้หรือสงูไมเ่กินสบิสองเมตร ใหค้ิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตล่ะชัน้รวมกนัตาราง 

เมตรละ 0.50 บาท 

2. อาคารซ่ึงสงูเกินสองชัน้แตไ่มเ่กินสามชัน้ หรือสงูเกินสบิสองเมตร แตไ่มเ่กินสบิหา้เมตรใหค้ิดตามพื้นที่ของ 

พื้นอาคารแตล่ะชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 2 บาท 

3. อาคารซ่ึงสงูเกินสามชัน้หรือสงูเกินสบิหา้เมตร ใหค้ิดตามพื้นที่ของอาคารแตล่ะชัน้รวมกนั 

ตารางเมตรละ 4 บาท 

4. อาคารประเภทซ่ึงจะตอ้งมพีื้นรับน า้ หนกับรรทกุชัน้ใดชัน้หนึง่เกินหา้รอ้ยกิโลกรัมตอ่หนึง่ตารางเมตรใหค้ิด 

ตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตล่ะชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 

5. พื้นที่หรือสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ ท่ีกลบัรถและทางเขา้ออกของรถ ส า หรับอาคารที่ก าหนดตาม 

มาตรา 8 (9) ใหค้ิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถรวมกนั  

ตาราง เมตรละ 0.50 บาท 

6. ป้าย ใหค้ิดตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาสว่นกวา้งที่สดุคณูดว้ยสว่นยาวท่ีสดุ ตารางเมตรละ 4 บาท 

7. อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เชน่ เขือ่น ทาง หรือท่อระบายน า้ รั้วหรือก าแพงรวมทัง้ประตรูั้วหรือ

ก าแพง ใหค้ิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
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การขออนญุาตขดุดิน 

-ถมดนิผูท้ี่ประสงคจ์ะท า การขดุดนิ ที่มคีวามลกึจากระดบัพื้นดนิเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดนิเกิน  

10,000 ตารางเมตร ใหแ้จง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตามแบบที่ก าหนดผูข้ออนญุาตขดุดนิตอ้งเตรียมหลกัฐาน  

ดงันี ้

 1. แผนผงับริเวณที่ประสงคจ์ะท า การขดุดนิ 

 2. แผนผงัแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบริเวณขา้งเคียง 

 3. วิธีการขดุดนิและการขนดนิ 

4. ระยะเวลาท า การขดุดนิ 

5. ชือ่ผูค้วบคมุงาน 

 6. ที่ตัง้ส า นกังานของผูแ้จง้ 

 7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลายของดนิ หรือสิง่ปลกูสรา้ง

ใน 

การขดุดนิหรือถมดนิ พ.ศ. 2548 ผูใ้ดประสงคจ์ะท า การถมดนิ โดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกินกว่าระดบัท่ีดนิ

ตา่ง 

เจา้ของที่อยู่ขา้งเคียง และมพีื้นที่ของเนนิดนิไมเ่กินสองพนัตารางเมตร ตอ้งจดัใหม้กีารระบายน า้เพียงพอที่ไม ่

ก่อใหเ้กิดความเดอืดรอ้นแก่เจา้ของที่อยู่ ขา้งเคียงหรือบคุคลอื่นการถมดนิที่มพีื้นที่ของเนนิดนิเกินสองพนั

ตาราง 

เมตร นอกจากจะตอ้งจดัใหม้กีารระบายน า้ จะตอ้งแจง้การถมดนิตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตามแบบที่ก าหนด 

คา่ธรรมเนยีม - คา่ธรรมเนยีมใบรบัแจง้การขดุดินหรือถมดิน ฉบบัละ 500 บาท 

 

เขียนค ารอ้งขอรบับรกิารไดท่ี้ กองช่าง 

ส านกังานเทศบาลต าบลท่าเกษม (ชัน้2) เบอรโ์ทรศัพท ์0-3724-7940 อีกชอ่งทางการ

ใหบ้ริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประชาชนสามารถแจง้ผา่นทางอินเตอรเ์น็ต ตลอด 24 ชัว่โมง ท่านสามารถ

ตรวจสอบผลการแจง้ของ ท่านไดภ้ายใน 1 วันท า การหรือในวันถดัไป โดยระบขุอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน

ในการแจง้และรายละเอียด 
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มีอ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการเงนิการเบิกจ่ายการฝากเงนิการเก็บรกัษาเงนิการ

ตรวจเงนิการหกัภาษีเงนิไดแ้ละน าสง่ภาษีการตดัโอนเงนิเดือนรวบรวมสถิตเิงนิไดป้ระเภทตา่งๆการ

รายงานเงนิคงเหลือประจ าวันงานขออนมุตัเิบิกเงนิตดัปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายงานจดัท างบและแสดง

ฐานะทางการเงนิงบทรพัยส์ินหนีส้ินงบโครงการเงนิสะสมงานจดัท าบญัชีงานทะเบียนคมุเงนิรายได-้

รายจ่ายงานจดัเก็บรายไดแ้ละพฒันารายไดก้ารจดัหาผลประโยชนจ์ากสิ่งกอ่สรา้งและทรพัยส์ินงาน

จดัท า/ตรวจสอบบญัชีงานทะเบียนพาณิชยง์านพสัดรุวมถึงงานอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย 
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แผนปฏิบติัหนา้ท่ีรบัผิดชอบการจดัเก็บและพฒันารายได ้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

งานพฒันารายได ้ กองคลงั 

เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

 

เจา้พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการจดัเก็บรายได ้

  1.  ส ารวจเตรียมแบบพิมพต์า่ง ๆ 

  2.  ตรวจสอบและจดัท าบญัชีรายชื่อผูท่ี้อยู่ในเกณฑเ์สียภาษีในปีงบประมาณตอ่ไป 

  3.  ออกหนงัสือแจง้ผูเ้สียภาษีทราบลว่งหนา้ 

  5.  แจง้ประเมินภาษีตามหลกัเกณฑ/์รบัแบบภาษีตา่ง ๆ 

  6.  ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารขา้งตน้ 

  7.  รบัช าระภาษี/สง่เงนิรายได/้จดัเก็บเอกสาร 

หวัหนา้ฝ่ายบรหิารงานคลงั 

  1.  ประชาสมัพนัธเ์ร่ืองการจดัเก็บภาษี 

  2.  ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายการตามแบบแสดงรายการ/เอกสารประกอบการย่ืนแบบ 

  3.  ตรวจสอบการค านวณ/แจง้ผลการประเมิน 

  4.  ก ากบัดแูลการจดัเก็บภาษี 

ปลดัเทศบาล/ผ ูอ้านวยการกองคลงั 

  1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของคา่ภาษี 

  2. ประเมินคา่รายปีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงประกอบ 

  3. ออกหนงัสือแจง้เตอืนกรณีไมย่ื่นแบบแสดงรายการภายในก าหนด 

  4. ออกหนงัสือเตอืนผูไ้มม่าชาระภาษีตามก าหนด 

  5. ตรวจสอบตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ีงานจดัเก็บรายได  ้

  6. แจง้ความตอ่พนกังานสอบสวนฝ่ายปกครอง (อ าเภอ) เพื่อด าเนนิตอ่ผูไ้มม่าย่ืนแบบภายใน

ก าหนด 

  7. ประสานกบัอ าเภอขอทราบผลคดีเป็นระยะๆ 

คณะผ ูบ้รหิาร 

  1. พิจารณาค ารอ้งอทุธรณภ์าษี (พิจารณาการประเมินใหม่)  

  2. ลงมตชิี้ขาดตามค ารอ้งและแจง้ผลการชี้ขาดใหผู้ร้อ้งทราบ 

  3.  มอบอ านาจแจง้ความด าเนนิคดีแกผู่ไ้มม่าย่ืนแบบภายในก าหนด 

  4.  มีค าสัง่ยึด อายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์ินท่ียึด 
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แผนปฏิบติังานการจดัเกบ็ภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้ง ประจ าปี พ.ศ. 2564 

งานจดัเก็บและพฒันารายได ้  กองคลงั 

เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1.1  แต่งตั้งเจ้าพนักงานส ารวจและประกาศก าหนดระยะเวลา
ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 
 

1.2  จัดท ารายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 
1.3  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  และ
แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(รายบุคคล) 

ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 
 
 

1.4  ประชาชนตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อความ
ถูกต้อง/แก้ไข 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 
 

1.5  กรมธนารักษ์จัดส่งข้อมูลราคาประเมินให้ อปท.ดาวน์โหลด
ข้อมูลราคาประเมินรอบใหม่ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563(ตามหนังสือสั่งการด่วน
ที่สุด ที่ มท.0808.3/2675  ลงวันที่ 3 ก.ย. 
2563 

1.6  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี ธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 

1.7  จัดท าบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มกราคม 2564 
1.8  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
1.9  แจ้งผลการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษ ี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
1.10  การช าระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2564 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ 
1.  รับช าระภาษ ี

 
มีนาคม-เมษายน 

2.  รับช าระภาษี  เบี้ยปรับ  และเงินเพิ่มเกินเวลาที่ก าหนด พฤษภาคม-กันยายน 
กรณีปกต ิ
* รับช าระภาษี(ช าระภาษีในทันที  หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา)  

 
มีนาคม-เมษายน 
 

กรณีพิเศษ 
(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน) 
   * รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 40 และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อ
เดือน ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

 
 
 
พฤษภาคม-กันยายน 
 

(2) ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเตือน) 
   * รับช าระภาษี เบี้ยปรับ ร้อยละ 20 และเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อ
เดือน  ของจ านวนเงินภาษี เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน 

 
 
พฤษภาคม-กันยายน 
 

(3) ช าระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
   * รับช าระภาษี  เบี้ยปรับ ร้อยละ 10 และเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อ
เดือน เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน  
 

 
พฤษภาคม-กันยายน 
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ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 2 - ต่อ - 

(4)  ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี
   1.  รับค าร้องอุทธรณ์ของให้ประเมินค่าภาษีใหม่(ลงทะเบียนเลขที่
รับ) 

 
 
กุมภาพันธ์-เมษายน 

    2.  ออกหมาเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
    3.  ชี้ขาดและแจ้งผลการอุทธรณ์ให้ผู้ร้องทราบ มีนาคม-กรกฎาคม 

    4.  รับช าระภาษี  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม มีนาคม-กันยายน 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษ ี
1.  ไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
   * เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศก าหนดให้ช าระภาษี  ให้มี
หนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่มาช าระภาษ ี

 
 
พฤษภาคม 
 

   * ส ารวจบัญชีค้างช าระภาษีปัจจุบัน พฤษภาคม-มิถุนายน 
   * รับช าระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีช าระเกินก าหนดเวลา(มีเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่ม) 

 
 

   * มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีผู้ไม่มาช าระภาษีภายในก าหนดเวลา  
   * ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างช าระภาษ ี  
   * มีหนังสือแจ้งเตือนว่าจะด าเนินการยึด อายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน(นิติกร) ตามมาตร 62 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 

กันยายน 
 
 

2.  รายงานผู้ค้างช าระภาษีให้ส านักงานที่ดินทราบ มิถุนายน 
3.  รายงานค านวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้คณะกรรมการ 
ภาษีฯ ประจ าจังหวัดทราบ 

มกราคม 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบติังานการจดัเกบ็ภาษีป้าย  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

งานจดัเก็บและพฒันารายได ้  กองคลงั 

โทรศัพท ์๐๓๗-๒๔๗-๙๔๐, www.thakasame.go.thและfacebook

เทศบาลต าบลท่าเกษม จงัหวัดสระแกว้ 

http://www.thakasame.go.th/
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เทศบาลต าบลท่าเกษม  อ าเภอเมืองสระแกว้  จงัหวดัสระแกว้ 

 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 

1.1  ตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณ (บัญชีลูกหนี้ตามเกณฑ์ค้างรับ) 

 
กันยายน  2563 
 

1.2  ส ารวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตุลาคม 
1.3  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษ ี ธันวาคม – กุมภาพันธ ์

1.4  จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบล่วงหน้า 

ธันวาคม 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดเก็บ 
1.  กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม 
   * รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
   * ประเมินค่าภาษีและก าหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมิน 
(ภ.ป.3) 

 
 
มกราคม – มีนาคม 
 
มกราคม – เมษายน 

2.  กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม 
   * รับแบบ ภ.ป.1 และตรวจสอบความถูกต้อง 
   * ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน (ภ.ป.3) 

 
เมษายน – ธันวาคม 
เมษายน – ธันวาคม 

3.  การช าระค่าภาษ ี มกราคม – พฤษภาคม 
กรณีปกต ิ
* รับช าระภาษี(ช าระภาษีในวันยื่นแบบหรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา)  

 
มกราคม – พฤษภาคม 
 

กรณีพิเศษ 
(1) ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการประเมิน) 
   * รับช าระภาษี และเงินเพิ่ม 

 
 
 
เมษายน - กันยายน 

(2) ผู้ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษ ี
   * รับค าร้องอุทธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่ (แบบ ภ.ป.4) 
   * ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่ 
   * ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5) 
   * รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
   * ปฏิบัติตามค าสั่งศาล (กรณีน าคดีไปสู่ศาล) 

 
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
มีนาคม – กรกฎาคม 
มีนาคม – กันยายน 

หมายเหตุ  กรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม  การยื่นแบบการประเมิน การช าระค่าภาษีและการอุทธรณ์ให้ปฏิบัติระหว่าง 
              เดือนเมษายน – ธันวาคม 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน ขั้นตอนของกิจกรรม ระยะเวลา 
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษ ี
1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) ภายในก าหนดเวลา 
   * มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่
ประกาศก าหนดให้ยื่นแบบ) 
   * มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ยื่นแบบภายในก าหนดเวลา หรือผู้ที่ยัง
ไม่ช าระภาษ ี
     - คร้ังที่  1 
     - คร้ังที่  2 
     - คร้ังที่  3 

 
 
มีนาคม 
 
 
 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 

   * รับช าระภาษีและเงินเพิ่มตามมาตรา 25 เมษายน – กันยายน 
   * แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อ าเภอ) ส่งเร่ืองให้
นิติกร  เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในก าหนด 

กันยายน 
 

2.  ยื่นแบบ ภ.ป.1 แล้วแต่ไม่ยอมช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
   * มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่มาช าระภาษ ี
     - คร้ังที่  1 
     - คร้ังที่  2 
     - คร้ังที่  3 

 
 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 

   * รับช าระภาษีและเงินเพิ่ม พฤษภาคม – กันยายน 
   * ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน)  กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมช าระภาษ ี
 

กันยายน 
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กระบวนการบริหารจัดเก็บรายได้ 
 

การจัดเก็บรายได ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บภาษีป้าย 

กระบวนการรับแบบและประเมิน
ภาษี 

กระบวนการเร่งรัดติดตามผู้ค้างย่ืน
แบบแสดงรายการภาษี 

กระบวนการเร่งรัดติดตามผู้ค้าง
การช าระภาษี 

กระบวนการรับช าระภาษี 

กระบวนการงานอุทธรณ์ภาษี 

กระบวนการรับแบบและประเมิน
ภาษี 

กระบวนการเร่งรัดติดตามผู้ค้างย่ืน
แบบแสดงรายการภาษี 

กระบวนการเร่งรัดติดตามผู้ค้าง
การช าระภาษี 

กระบวนการรับช าระภาษี 

กระบวนการงานอุทธรณ์ภาษี 
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ภายในเวลา 1 วัน 

ภายในเวลา 1 วัน 

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 2,3,5,7,... วัน 

ภายในเวลา 1 วัน 

ภายในเวลา 1 วัน 

ภายในเวลา 3ชั่วโมง 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หน่วยงานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ 
 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

โดย มีหลักฐานดังนี้ 
ใบเสนอราคาพร้อมเอกสารผู้เสนอราคาแนบมาพร้อมรายงานขอซื้อขอจ้าง 

 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ อนุมัติ 

 
 

ออกใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
 

 
ผู้ขายส่งมอบสินค้า/งานจ้างตามสัญญา 

 
 

แจ้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้า/งานจ้าง  โดยการเซ็นตรวจรับในใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุลงคุมบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
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งานการเงินและบัญชีด าเนินการต่อไป 
 

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 2ชั่วโมง 

ภายในเวลา 2ชั่วโมง 

ภายในเวลา 3ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารหลักฐานรายงานที่การจัดซื้อจัดจ้างท้ังชุด 
และเอกสารอ่ืน ๆ ให้งานการเงินและบัญชี 

 

 
 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการควบคุม เบิกจ่าย จ าหน่าย เก็บข้อมูล 
หน่วยงานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเกษม 

 

 
 

รับพัสดุ/งานจ้าง พร้อมใบส่งของและตรวจนับ 
 
 
 

แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง  ลงนามในบันทึกการตรวจรับ 
 
 
 

น าพัสดุ/ของ เข้าเก็บพร้อมลงบัญชีพัสดุ 
 
 
 

จ่ายของตามใบเบิกพัสดุท่ีได้รับอนุมัติพร้อมตัดยอดบัญชี 
 
 
 

น าของไปส่งตามหน่วยเบิกพร้อมเซ็นรับเบิกพัสดุ 
 
 
 

ตรวจเช็คยอดคงเหลือ 



39  

ภายในเวลา 3ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 วันท าการ 

ภายในเวลา 1 วันท าการ 

ภายในเวลา 1 สัปดาห์ 

 
 
 

สรุปยอดวัสดุคงเหลือ  เพื่อตรวจสอบ 
 

 
 

 
 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการควบคุมการเบิก-จ่าย 
หน่วยงานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเกษม 

 

 

 
 

รับใบเบิก 
 

 
 

ตรวจสอบใบเบิก 
ตรวจสอบข้อมูลการเบิก 
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 

 
 
 

ถูกต้อง 
 

ตรวจนับ,จัดจ านวนวัสดุ  ตัดบัญชี/แก้ไขบัญชี 
 

 
 
 

เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอนุมัติ 
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ภายในเวลา 3ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 วันท าการ 

ภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 วันท าการ 

ภายในเวลา 2  ชั่วโมง 

 
 
 

อนุมัติ 
 

ท าบัญชีคุมสถิติผู้เบิก/ใบเบิก 
ภายใน 1 วันท าการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หน่วยงานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเกษม 

 

 
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง 

* ใบประมาณการราคากองช่าง 
* แบบรูปรายละเอียด 
* ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการฯ 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติ 
 
 

เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อขออนุมัติ 
 

 
เจ้าหน้าที่ติดต่อตกลงกับผู้รับจ้าง(ผู้มีอาชีพ)  โดยมีหลักฐานใบเสนอราคาเอกสารผู้รับจ้าง  
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เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารหลักฐานรายงานที่การจัดซื้อจัดจ้างท้ังชุด 
และเอกสารอ่ืน ๆ ให้งานการเงินและบัญชี 

 

ภายในเวลา 1 วันท าการ 

ภายในเวลา 1 วันท าการ

วโมง 

ภายในเวลา 5,7,15,30...วัน 

ภายในเวลา 3 วันท าการ 

ภายในเวลา  1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 10 นาท ี

ภายในเวลา 5 นาท ี

ภายในเวลา 5 นาท ี

เรียกท าสัญญาภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งฯ 
 
 

จัดท าสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
หลักประกันร้อยละ 5 (ถ้าม)ี 

 
 

ผู้รับจ้างด าเนินการ 

 
 

ส่งมอบงานจ้าง 
แจ้งประสานคณะกรรมการก าหนดวันตรวจงาน 

 
   

ตรวจงานจ้าง 
พร้อมลงนามก ากับในใบตรวจรับงาน  รูปถ่ายและเอกสารอ่ืน ๆ 

 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
หน่วยงานพัสดุ  กองคลัง  เทศบาลต าบลท่าเกษม 

 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุรับแจ้งขอเบิกใช้เชื้อเพลิง 

 

 
 

เขียนใบสั่งเติมเชื้อเพลิง 
 

 
เสนอหัวหน้ากองฯ 
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ภายในเวลา 10 นาท ี

ภายในเวลา 2  ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

ภายในเวลา 1 วัน 

ภายในเวลา  7 วันท าการ 

 

พนักงานขับน าใบสั่งเติมเชื้อเพลิง  บันทึกการตรวจรับเชื้อเพลิง 
 

   
 

พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถตามแบบฟอร์ม 
 

 
 

รวบรวมเอกสารส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

  
  

สิ้นเดือน  ได้รับการวางบิลค่าเชื้อเพลิงจากผู้ขาย 
 

  
 

     * เจ้าหน้าที่พัสดุ แยกใบสั่งเชื้อเพลิงตามหมายเลขทะเบียน 
        พร้อมใบขออนมัุติเตมิเช้ือเพลิง 
* สรุปยอดเชื้อเพลิงที่ใช้ 

                    * ท าบันทึกรายงานการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงพร้อมแนบเอกสารเสนอหัวหน้ากอง  

 
  

เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารหลักฐานรายงานที่การจัดซื้อจัดจ้างท้ังชุดและ 
เอกสารอ่ืน ๆ ให้งานการเงินและบัญชี 

แผนผงัการปฏิบติังานดา้นการเงิน และบญัชี 

การรบัเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 
เอกสารประกอบการรับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

ใบเสร็จรับเงิน รับเงิน 

ใบน าส่งเงิน 

ใบส าคัญสรุปใบ
น าส่งเงิน 
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แผนผงัการปฏิบติังานดา้นการเงิน และบญัชี 

การจ่ายเงินขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

สมุดเงินสดรับ 

ทะเบียนอื่นๆ  
ทะเบียนเงินรับฝาก 

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืม 

ทะเบียนเงินรายรับ 

ใบผ่านมาตรฐาน 
(สิ้นเดือน) 

ใบผ่านมาตรฐาน 
(สิ้นเดือน) 

บัญชีแยกประเภท 

สิ้นป ี
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบประกอบ ได้แก่ งบเงินสะสม งบทรัพย์สิน (งบหนี้สิน) 
- งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
- งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
- งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินกู ้
 
 

สิ้นเดือน 
- รายงานรับ-จ่ายเงินสด 
- งบทดลอง 
- งบกระทบยอดเงินผ่านบัญช ี
- งบกระแสเงินสด 
 

สิ้นวัน 
- รายงานสถานะการเงินประจ าวัน 

เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายฯ 

ทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

กระดาษท าการกระทบรายจ่าย 

- ตามงบประมาณ 

- งบประมาณคงเหลือ 

  (เงินสะสม/เงินกู้(ถ้ามี)) 
 

จ่ายเงิน 

เอกสารประกอบการจ่ายเงิน 

มีการจัดซื้อ/จ้าง 
ด าเนินการระเบียบฯ 

ไม่มีการจัดซื้อ/จ้าง เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

ตรวจสอบ/บันทึกทะเบียน
รายจ่ายตามงบประมาณ 
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- งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
- งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 
และเงินสะสม(ถ้าม)ี 
- งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
เงินสะสมและเงินกู้(ถ้าม)ี 

จัดท าใบผ่านตั้งหน้ี 

จัดท าฎีกา 

จัดท ารายงานจัดท าเช็ค/ใบถอน 

ผู้บริหารอนุมัต ิ

สมุดเงินสดจ่าย 

ใบผ่านมาตรฐาน(สิ้นเดือน) 

บัญชีแยกประเภท 

สิ้นเดือน 
- รายงานรับ-จ่ายเงินสด 
- งบทดลอง 
- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
- งบกระแสเงินสด 
 

สิ้นป ี
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- งบประกอบ ได้แก่ งบเงินสะสม  
งบทรัพย์สิน (งบหนี้สิน) 

รายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
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เทศบาลต าบลท่าเกษม มีสถานศึกษาท่ีอย ูใ่นสงักดั ไดแ้ก ่

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1ศนูย ์

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเกษม 

โดยใหบ้รกิารหลกัคือการจดัการศึกษาปฐมวยั 

การจดัการศึกษาระดบัอนบุาล 

 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เป็นสถานศึกษาท่ีอบรมเลี้ยงดจูดัประสบการณก์ารเรยีนร ู ้

เพ่ือสง่เสรมิพฒันาการเด็กปฐมวยัใหมี้ความพรอ้มดา้นรา่งกาย อารมณ-์จิตใจ สงัคมและ

สติปัญญา อยา่งเหมาะสมกบัวยั ซ่ึงปัจจบุนัมีศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาลต าบลท่า

เกษม จ านวน 1 ศนูย ์ ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าเกษม  ตัง้อย ู ่หม ู่ 9 ต าบลท่า

เกษม  อ าเภอเมืองสระแกว้   ภายในโรงเรยีนบา้นท่าเกษม 
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1. คณุสมบติัของผ ูส้มคัร 

1.1 เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีภมูิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าเกษม กอ่นวันรบัสมคัร 

1.2 เด็กท่ีสมคัรตอ้งมีอายคุรบ 3 ปีบริบรูณ ์นบัถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม ของปีท่ีสมคัรเรียน 

1.3 เด็กท่ีสมคัรตอ้งเป็นเด็กท่ีมีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรงหรือโรคอ่ืน ๆ ท่ีจะ

ท าใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การเรียน 

 

 

 

 

2. หลกัฐานการรบัสมคัร 

2.1 รปูถ่ายขนาด 1 นิว้ จ านวน 6 ใบ 

2.2 ใบสมคัรของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีกรอกขอ้ความสมบรูณแ์ลว้ 
2.3 สตูบิตัร(ฉบบัจริง) พรอ้มส าเนา จ านวน 1 ชดุ 

2.4 ส าเนาทะเบียนบา้น(ฉบบัจริง) พรอ้มส าเนา จ านวน 1 ชดุ 

2.5 ตอ้งน าเด็กมาแสดงตวัในวันย่ืนใบสมคัร 

2.6 สมดุบนัทึกสขุภาพและส าเนาประวัตกิารรบัวัคซีน 

2.7 ส าเนาบตัรโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลท่าเกษม (ถา้มี) 

2.8 ส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 1 ชดุ 

 
การรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 ถา้การใหบ้ริการไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบไุวข้า้งตนสามารถตดิตอ่รอ้งเรียนไดท่ี้ ส านกั

ปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม โทรศัพท ์๐๓๗-๒๔๗-๙๔๐, www.thakasame.go.thและfacebookเทศบาล

ต าบลท่าเกษม จงัหวัดสระแกว้  ต ูแ้สดงความคิดเห็น 

 
 

 

 

ติดต่อที่เบอร์ 0-3724-7940 , 0-3755-0347 

http://www.thakasame.go.th/
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กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเกี่ยวกบัสาธารณสขุชมุชน สง่เสริมสขุภาพ

และอนามยัการป้องกนัโรคตดิตอ่งานสขุาภบิาลและสิ่งแวดลอ้มและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกบัการใหบ้ริการ

ดา้นสาธารณสขุ งานสตัวแพทยง์านดา้นการรกัษาพยาบาล งานเกี่ยวกบัศนูยบ์ริการ ซ่ึงเป็นไปตาม

เจตนารมณข์องกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการให้บริการ กองสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม  
ส านักงานเท บาลต าบลท่าเก ม  โทร. 037-247940 

สายตรงนายก  081-9965797 

ผอ.กองสาธารณสุข095-5364064 
ระยะเวลา 

 เปิดใหบ้ริการเปิดใหบ้ริการวัน จนัทร ์ถึง วันศกุร ์

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.  

(ไมห่ยดุพกัเท่ียง) 

(ยกเวน้วันหยดุราชการและวันหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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บทบาทหนา้ที่งานบริการสาธารณสขุ 

1.งานศนูยบ์ริการสาธารณสขุ มีหนา้ท่ีควบคมุดแูลและรบัผิดชอบการปฏิบตังิานในหนา้ท่ีของงาน

สง่เสริมสขุภาพงานป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่   โดยจดัหาบคุลากรเพื่อใหก้ารรกัษาพยาบาล

เบื้องตน้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.ดา้นการสง่เสริมสขุภาพ 

 2.1 งานสาธารณสขุมลูฐาน งานวางแผนครอบครวั งานดา้นสขุศึกษาและประชาสมัพนัธ ์งาน

โภชนาการในชมุชนและโรงเรียน งานอนามยัแมแ่ละเด็ก งานสขุภาพจิต จดัท าโครงการ/แผนงาน 

ก ากบัดแูล ตดิตามประเมินผลโครงการ/แผนงานของงานสง่เสริมสขุภาพ เทศบาลต าบลท่าเกษม มี

การสง่เสริมใหป้ระชาชนมีความรูด้า้นสขุภาพ สรา้งกระบวนการมีสว่นร่วมและความเขม้แข็งให้

ชมุชนในการจดัระบบสขุภาพตนเอง โดยพฒันาขดีความสามารถของอาสาสมคัรและจิตอาสา เชน่ 

โครงการสขุาภบิาลอาหารเพื่อสขุภาพประชาชน  

 
2.2 สง่เสริมการรวมกลุม่ของประชาชน เพื่อสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตทกุกลุม่วัย 

-กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลท่าเกษม เพ่ือใหป้ระชาชน

รวมกลุม่ท ากิจกรรมสขุภาพในชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและสรา้งชมุชนเขม้แข็ง เชน่ โครงการ

บริการรกุกิจกรรมสรา้งเสริมสขุภาพกายใจ สรา้งผูส้งูวัยสขุภาพดี , โครงการสง่เสริมทนัตสขุภาพ

ผูส้งูอายเุทศบาลต าบลท่าเกษม 

3.ดา้นการป้องกนัควบคมุโรค 

3.1 ควบคมุโรคตดิตอ่ เชน่โครงการควบคมุป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โครงการใหค้วามรูเ้ร่ืองโรค

เอดส ์3.2 ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ เชน่ โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับา้โครงการ

ตรวจมะเร็งปากมดลกู คดักรองเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู มะเร็งเตา้นมโครงการอบรมผูน้  าการ

ออกก าลงักาย งานสง่เสริมและป้องกนัโรคในชอ่งปากผูส้งูอาย ุเด็กกอ่นวัยเรียนงานป้องกนัโรคฉีด

วัคซีนพ้ืนฐาน (หดั หดัเยอรม์นัคางทมูไอกรน บาดทะยกั) ในเด็กประถมศึกษาป่ีท่ี 1-6 โครงการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค (ตรวจรา้นคา้อบรมผูป้ระกอบการการออกหนว่ยเคลื่อนที่) 

4.งานสตัวแพทย ์

งานควบคมุโรคสตัว ์โรคสตัวต์ดิคน โรคสตัวต์ดิสตัว ์โรคท่ีเกิดจากสตัวเ์ลี้ยงหรือสตัวป่์าท่ี

น ามาเลี้ยงหรืออยู่อาศัยตามธรรมชาต ิงานควบคมุการฆา่สตัวแ์ละโรงฆา่สตัวง์านควบคมุโรคพิษ

สนุขับา้ งานป้องกนัโรคตดิเชื้อที่เป็นอนัตรายหรือเหตรุ าคาญจากสตัวเ์ชน่ การฉีดวัคซีนป้องกนัโรค

พิษสนุขับา้ 

 



49  

ท่านสามารถน าสนุขัและเเมวหรือใบรบัรองการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับา้อย่างใด

อย่างหนึง่ ไปย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนสนุขัและแมวเพื่อจดัท าบตัรประจ าตวัสนุขัและแมวและเคร่ืองหมาย

สญัลกัษณ ์

 

 
5.งานสขุาภบิาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

5.1 รบัเร่ืองรอ้งเรียนดา้นเหตรุ าคาญตา่ง ๆ เชน่ กลิ่นเหม็น ละอองเป็นพิษ ท่ีเพาะพนัธุพ์าหนะน า

โรค หรือกอ่ใหเ้กิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

5.2 ออกใบอนญุาตประเภทตา่ง ๆ ไดแ้ก่ 

- ใบอนญุาตการควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

- ใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน 

- ใบอนญุาตการจ าหนา่ยสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

- ใบอนญุาตตลาด 

- ใบอนญุาตการจดัตัง้สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสะสมอาหาร 

- ใบอนญุาตการก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย 

- ใบอนญุาตการจดัการมลูฝอยตดิเชื้อ 
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หมายเลขโทรศัพทใ์นเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ฝ่ายการเมือง 

      ชือ่ – สกลุ      ต าแหนง่   หมายเลขโทรศัพท ์

นายวิเชยีร  สคุนธประทีป รองนายกเทศมนตรี 081-9965797 

นางสาวรจุิราพงษพ์นัธุพ์ิเชฐ นายกเทศมนตร ี 086-8339484 

นายสงัขาลจนัลา รองนายกเทศมนตรี 089-2512462 

นายจ าเนยีรบ่างสมบรูณ ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 087-6184040 

นายธีรไนยสคุนธประทีป เลขานกุารนายกเทศมนตร ี 087-1302790 

นางสมสว่นธปูทอง รองประธานสภา 087-6132113 

นายกิตตวิฒันโ์พธิศิระวงศ ์ สมาชกิสภา 081-7620792 

นายณรงคพ์ิดา สมาชกิสภา 091-2410954 

นายเดชาสบืพนัธ ์ สมาชกิสภา 085-2761710 

นายธนาพลริยะตานนท ์ สมาชกิสภาเทศบาล 081-9635379 

นายมงักรแกว้พฒัน ์ ประธานสภาเทศบาล 062-9635054 

นายมานพเพาะแป้น เลขานกุารสมาชกิสภา 089-5233418 

นายสมบรูณย์รรยง สมาชกิสภาเทศบาล 080-6445556 

นายสามารถวงศศ์รีทา สมาชกิสภาเทศบาล 
081-2951322 

นายส ารวยบญุโต สมาชกิสภา 089-0641789 

นายสทิธิ์สาพล สมาชกิสภา 086-0426571 

นายแสวงจนัทกมุาร สมาชกิสภาเทศบาล 087-1318280 

 

 

 

หมู่ 2  ถนนเฉลิม ระเกียรต ิ ซอย    ต าบลท่าเก ม  อ าเ อเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

โทร ั ท  0-3724-7940    / โทรสาร 0-3744-7106 

**************************** 

EMAIL :Thaksem sakaeo@hotmail.com 

Wedsite :http://thakasame.go.th/ 

Facebook :เท บาลต าบลท่าเก ม จังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

http://thakasame.go.th/
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หมายเลขโทรศพัทใ์นเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ส านกัปลดั 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

นายวิบลูสขุตณัจกัรวรานนท ์ ปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 087-4846991 

นางสาวเกตนน์ภิาไกรจะบก รองปลดัเทศบาลต าบลท่าเกษม 088-2992639 

นายสริุยาผลาหาญ หัวหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 086-5539116 

นางสาวสวุรางคแ์สวงมงคล นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบตักิาร 089-6045118 

นางสาวอาภาพรรุ่งขจรกลิน่ เจา้พนกังานทะเบียนและบตัร 091-7424379 

นางสชุาดาคงมัน่กลาง นกัพฒันาชมุชนช านาญการ 084-7647938 

นายภชุงคค์งมัน่กลาง 
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ปฏิบตังิาน 
096-7216154 

นางสาวกลุนนัทป์ลอดแก่นทอง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตักิาร 091-2325664 

นายอนสุรณส์าครแกว้ นกัจดัการงานทะเบียนและบตัรช านาญการ 087-6051113 

นางสาวมาริสาสคุนธประทีป ผูช้ว่ยบคุลากร 083-1158339 

นางสาวศฑุาทิพยถ์ิธิสขุ ผช.จนท.วิเคราะหฯ์ 084-1121579 

นางสาวสมหญิงบ่างสมบรูณ ์ ผช.จนท.บนัทึกขอ้มลู 084-8649601 

นางสาวสกุลัญาดลุศิลย ์ ผช.นกัพฒันาชมุชน 086-3415150 

นางอรัญญาดางาม นกัการ 092-7318721 

นายเนตรวฒัน ์ใจสขุ ผูช้ว่ยเจา้หนา้ท่ีธรุการ 087-1333676 

นายวชัราแซ่เอี๊ยบ พนกังานขบัรถยนต ์ 080-5733654 

นายวชัรางกรูแกว้พฒัน ์ พนกังานขบัรถยนต ์ 096-2049026 

นายอ านวยโชคภมูวิาลย ์ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธรุการ 089-0951118 

 

 

หมายเลขโทรศพัทใ์นเทศบาลต าบลท่าเกษม 

กองคลงั 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

นางศิริพรชาญชาตณิรงค ์ ผูอ้ านวยการกองคลงั 086-1472525 

นางสาวจิตตมิาลกึลอื นกัวิชาการคลงั 087-1361700 

นางสาววิไลวรรณคงหอม เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี 089-9363517 

นางอญัญาณีสงัขส์วสัดิ ์ เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 082-4707993 

นายชศูักดิบ์ญุมา หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั 064-5405754 

นางสาวพิชญาจนัทกมุาร ผช.จพง.จดัเก็บรายได ้ 080-8256309 

นางสาวศิริลกัษณช์ุม่ชืน่ ผช.เจา้หนา้ท่ีธรุการ 086-3506734 
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หมายเลขโทรศพัทใ์นเทศบาลต าบลท่าเกษม 

กองช่าง 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

นายเฉลยธนะภมูชิยั ผูอ้ านวยการกองชา่ง 081-8637994 

นางสม้เนย้ตามศรี ผูช้ว่ยเจา้หนา้ท่ีธรุการ 098-2845235 

นายประดษิยงักิจ ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา 087-0595397 

นายปรีชาพลูเมอืง ผูช้ว่ยนายชา่งส ารวจ 095-3944496 

 

 

 

หมายเลขโทรศพัทใ์นเทศบาลต าบลท่าเกษม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

นายณดนธพ์รศิลป์ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ 095-5364064 

นางสาวเบญจวรรณดาวเศษ นกัวิชาการสาธารณสขุ 080-361314 

นางสาวสริุยะวรรณสทุธิ ์ คนงาน 092-9184244 

นายศรีศักดิน์ารี พนกังานขบัรถยนต ์ 081-7233704 

นายสนองนะธิศร ี พนกังานขบัรถ 081-1756389 

นายสมพงษบ์ญุทะมาตร พนกังานขบัรถ 086-3506734 

 

 

 

หมายเลขโทรศพัทใ์นเทศบาลต าบลท่าเกษม 

กองการศึกษา 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศพัท ์

นางรัตนาภรณแ์จ่มศรี นกัวิชาการศึกษา 089-0330005 

นางสกุญัญาพลูจวง ครผููด้แูลเด็ก 087-6013967 

นางสาวภทัชราคนมัน่ ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก 098-3436571 

นางสาวอจัฉรามะลอย จนท.ผูด้แูลเด็ก 061-3363154 
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หน่วยงาน อปท.ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองสระแกว้ 

หนว่ยงาน      เบอรโ์ทร  

อบจ.สระแกว้      037-240999 

เทศบาลเมืองสระแกว้     037-241491 

เทศบาลต าบลท่าเกษม     037-247940  

เทศบาลต าบลศาลาล าดวน    037-247555 

อบต.สระแกว้      037-247305 

อบต.สระขวัญ      037-258051 

อบต.บา้นแกง้      037-479123 

อบต.ศาลาล าดวน     037-247975 

อบต.หนองบอน     037-550233 

อบต.โคกป่ีฆอ้ง      037-550252 

อบต.ท่าเกษม      037-550273 

อบต.ท่าแยก      037-244506  
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หน่วยงาน เบอรโ์ทรส านกังานจงัหวดัสระแกว้ 

หนว่ยงาน        เบอรโ์ทร  

ส านกังานจงัหวัดสระแกว้      0-3742-5124 

ส านกังานสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวัดสระแกว้   0-3742-5118  

ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวัดสระแกว้     0-3742-5057 

ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัดสระแกว้   0-3742-5040 

ส านกังานท่ีดินจงัหวัดสระแกว้      0-3724-2656 

ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัด   0-3742-5475 

ส านกังานการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจงัหวัดสระแกว้   0-3724-1063 

ส านกังานคลงัจงัหวัดสระแกว้      0-3742-5001 

ส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีจงัหวัดสระแกว้    0-3742-5228 

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวัดสระแกว้ 0-3742-5201 

ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวัดสระแกว้    0-3742-5031 

ส านกังานเกษตรและสหกรณจ์งัหวัดสระแกว้    0-3742-5047 

ส านกังานขนสง่จงัหวัดสระแกว้     0-3742-1567 

แขวงทางหลวงสระแกว้      0-3726-1231 

ส านกังานคมุประพฤตจิงัหวัดสระแกว้     0-3742-5298 

ส านกังานแรงงานจงัหวัดสระแกว้     0-3742-5024 

ส านกังานสวัสดิการคุม้ครองแรงงานจงัหวัดสระแกว้   0-3742-5034 

ส านกังานประกนัสงัคมจงัหวัดสระแกว้     0-3742-5070 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดสระแกว้     0-3742-5141 

ส านกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวัดสระแกว้    0-3742-5066 

กองบงัคบัการต ารวจภธูรจงัหวัดสระแกว้    0-3742-5515 

 


