
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

เร่ือง  การประกาศใช้คู่มืองานบริการส าหรับประชาชน 
............................................. 

 

    ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ           
พ.ศ. 2558  ก าหนดให้การกระท าที่ต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือประชาชนซึ่งก าหนดขั้นตอน  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี)  และระยะเวลาในการพิจารณา  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่
ประชาชนผู้ยื่น จะต้องยื่นพร้อมค าขอ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

       อาศัยอ านาจตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ. 2558  เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  จึงได้จัดท าคู่มืองาน
บริการส าหรับประชาชน  ดังนี้ (อยู่ระหว่างส านักงาน ก.พ.ร. อนุมัติใช้) 

  งานส านักปลัดเทศบาล(พัฒนาชุมชน) 
1. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
2. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

งานการคลัง 
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
6. การรับช าระภาษีป้าย 
7. การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

8.  การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

งานกองช่าง 
9.   การแจ้งถมดิน 
10. การแจ้งขุดดิน 
11. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
12. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือการอื่น 

ตามมาตรา 34 
13. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
14. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

/15.การแจ้งรื้อ.... 

- คู่ฉบับ - 



 

15. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
16. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
17. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
18. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
19. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
20. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
21. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
22. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
23. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
งานกองการศึกษา 
24. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ 
25. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
26. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
27. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
งานส านักปลัดเทศบาล 
28. การขอรับบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
29. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
30. การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ถึงแก่กรรม)     
31. การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น 
32. การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวของ             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 
33. การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
34. การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น 
35. การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษ 

รายเดือนถึงแก่กรรม) 
งานทะเบียนและบัตร 
36. การขอเลขที่บ้าน 
37. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 
38. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขท่ีซ้ ากัน 

   39. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย 
40. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
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41. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 
42. การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
43. การรับแจ้งการตายเกินก าหนด 
44. การรับแจ้งการตายเกินก าหนด กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
45. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 
46. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 
47. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 
48. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
49. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านักทะเบียนอ่ืน 
50. การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด 
51. การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่อ่ืน 
52. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 
53. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง          

ที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 
54. การรับแจ้งการย้ายออก 
55. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 
56. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 
57. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 
58. การรับแจ้งการย้ายเข้า 
59. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 
60. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 
61. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 
62. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าท่ีเดิม 
63. การเพ่ิมชื่อ กรณีตกส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ .ศ . 2499 
64. การเพ่ิมชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 
65. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทาง    

ของต่างประเทศ หรือหนังสือส าคัญประจ าตัว (Certificate of Identity) 
66. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
67. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ              

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 
68. การเพ่ิมชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจ าหน่าย" ในทะเบียนบ้าน บับที่มี  
  เลขประจ าตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริง 
69. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพ่ิมชื่อ โดยมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจ 

เดินทางกลับประเทศไทย 
70. การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อ 

และรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
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71. การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มี 
หลักฐานมาแสดง 

72. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อใน  
ทะเบียนบ้านขอเพ่ิมชื่อ 

73. การเพ่ิมชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 
74. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
75. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร 
      เป็นกรณีพิเศษเ พาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
76. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ 
      อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน  
      ท .ร. 13 
77. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือ 

บิดา และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 

78. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอ่ืน หรือโดยค าสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว 

79. การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการ 
      ถาวรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
80. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน 
      ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 
81. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลใน        

ทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล 
82. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีค าสั่งศาลให้ผู้ใด                  

เป็นคนสาบสูญ 
83. การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือ         

คนต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 
84. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 
85. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
86. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้น บับหรือเอกสาร

หลักฐานที่เก็บต้น บับเอกสารการทะเบียน 
87. การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพ้ืนที่สูง พ.ศ.2543 
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/88. การขอลง..... 



 

 
 
88. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ 

( บับที่ 4) พ.ศ. 2551 
89. การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่

ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง 
 

                      ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  2๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8   เป็นต้นไป 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 

ลงชื่อ  
            (นาย อ้อน    เขื่อนเพชร) 
        นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งข้าวพวง 
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