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2 คู่มือประชาชนในราชการ 

  

 
ค าน า 

 
                   อ้างถึงหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นภ 0023.3/ว 6861 ลงวันท่ี 3  กรกฎาคม 2559  
เร่ือง การจัดท าคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 2559 โดยเข้าระบบสารสนเทศคู่มือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
www.dla.go.th   ส านักงาน ก.พ.ร.www.opdc.go.th 
 
           ดังนั้นเทศบาลต าบลกุดดู่ จึงได้จัดท าคู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการรับบริการจากเทศบาลต าบลกุดดู่ 
 
 
 
 
 
                                                                        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลกุดดู่ 
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สารบัญ 
 

กองสวัสดิการสังคม                                                                        4 

               -การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์                                                              
               -การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์                                                     
กองคลัง                                                                                           7 

 -    การจัดเก็บภาษีป้าย  
 -    การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
  -    การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 -    การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท) 

- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) 
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ต่ออายุ) 
- การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
- การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) 
- การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก) 
- การรับช าระภาษีผ่านระบบไปรษณีย์ธนาณัติและบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- การขออนุญาตใช้สถานที่ 

ส านักปลัด                                                                                      11 
 -    การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ จัดท าบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน แจ้งเกิดฯลฯ 
 -    การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การประชาสัมพันธ์ 
  -    การให้ความช่วยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -    การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
 -    การให้บริการงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
          -   การขออนุญาตใช้สถานที่ / ศาลาเอนกประสงค์ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                           20 
 -    งานจัดเก็บขยะ 

กองช่าง                                                                                       21 
 -    การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
 -    การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
 -    การขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 -    การขออนุญาตใช้น้ าประปา 
 -    การยกเลิกใช้น้ าประปา 
 -    การขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 -    การยื่นค าร้องในบริการสาธารณะ เช่น ตัดกิ่งไม้ขวางทาง,กิ่งไม้พาด 
               สายไฟ, ขุดลอกคลอง เป็นต้น 
 -    การร้องเรียนร้องทุกข์ 

กองการศึกษา                                                                                  25 
 -    การรับสมัครเด็กชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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งานที่ให้บริการ -การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
-การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
- การขอมีบัตรผู้พิการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลกดุดู ่

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม 
   โทรศัพท ์: 042-356124   
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และ 13.00 – 16.30 น. 

 

ภารกิจ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
   

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

1. เทศบาลต าบลกุดดู่ประกาศขึ้นทะเบียน 
2. เตรียมเอกสารดังนี้ 

ผู้สูงอายุ : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ผู้พิการ : ส าเนาสมุดผู้พิการพร้อมตัวจริง ส าเนาบัตรผู้ดูแลคนพิการพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ผู้ป่วยเอดส์: ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ส าเนาทะเบียนบ้าน ,หนังสือรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วย
เอดส์ 

3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม 
 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดดู่ 
3. มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลต าบลกุดดู่ 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 
5. สามารถยื่นค าขอได้ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 

หลักฐานที่ใช้ขึ้นทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา      จ านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                   จ านวน 1 ฉบับ 
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3. สมุดบัญชีธนาคารพร้อมส าเนา              จ านวน 1 ฉบับ 
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) 

 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติ 
3. แจ้งสละสิทธิ์ การขอรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยท าหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีสิทธิได้รับเบี้ย

ยังชีพ 
 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดดู่ 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
4. สามารถยื่นค าขอได้ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 

 

หลักฐานที่ใช้ขึ้นทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
1. บัตรประจ าตัวคนพิการพร้อมส าเนา         จ านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                     จ านวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีธนาคารพร้อมส าเนา               จ านวน 1 ฉบับ 

(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) 
 

การขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
1. ขอเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา    จ านวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน    จ านวน 2 รูป 
(ยื่นเอกสารที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู โทรศัพท์ 032-337620 ) 
 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดดู่ 
3. เป็นผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้รับรอง 
4. สามารถยื่นค าขอได้ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี 
 

 
 
 
หลักฐานที่ใช้ขึ้นทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1. บัตรประจ าประชาชนพร้อมส าเนา             จ านวน 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                                       จ านวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ป่วยเอดส์    จ านวน 1 ฉบับ 

กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ทันที เจ้าหน้าที่จะนัดหมาย
ให้มารับเอกสารภายใน 7 – 15 วัน 
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4. สมุดบัญชีธนาคารพร้อมส าเนา                                 จ านวน 1 ฉบับ 
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) 
 

การขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ขั้นตอนการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ยื่นเอกสารประจ าตัวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและลงข้อมูลในระบบ 
3. ผู้มีสิทธิ์รอรับเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคารตามเอกสารที่น าส่ง 

 

เอกสารประกอบการรับเบี้ยยังชีพ/เบี้ยความพิการ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับแทน (กรณีมอบอ านาจ) 
3. หนังสือมอบอ านาจ ( กรณีมอบครั้งแรก) 

งานที่ให้บริการ -  การจัดเก็บภาษีป้าย  
-  การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
 -  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
-   การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(130 ประเภท) 
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) 
- การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ต่ออายุ) 
- การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
- การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) 
- การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก) 
- การรับช าระภาษีผ่านระบบไปรษณีย์ธนาณัติและบัญชีเงินฝากธนาคาร 
- การขออนุญาตใช้สถานที่ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
เทศบาลต าบลกุดดู่ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
กองคลัง เทศบาลต าบลกุดดู่/พ้ืนที่ 
   โทรศัพท ์: 042-356124  
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และ 13.00 – 16.30 น. 

 

ภารกิจ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 

การจัดเก็บภาษีป้าย 
ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการการจัดเก็บภาษีป้าย 
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1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)  ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี พร้อม
เอกสารประกอบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงินภายใน 15 นับแต่ได้รับแจ้งจากการประเมินและรับใบเสร็จรับเงิน(ภ.ป.7) 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา ( ภ.ป. 7 ) ( ถ้ามี) 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี 
ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ( ภ.บ.ท .5 ) ภายในเดือน มกราคม ของปีแรกท่ีมีการตี
ราคาปานกลางของที่ดิน 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแจ้งการประเมิน 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงินภายในเดือน เมษายน ของทุกปีและรับใบเสร็จรับเงิน(ภ.บ.ท.11 ) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา  ( ภ.บ.ท. 11 ) ( ถ้ามี) 

 

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
ยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ : กองคลัง  เทศบาลต าบลกุดดู่ 
 

ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน  ( ภ.ร.ด .2 ) 

ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและแจ้งการประเมิน ( ภ.ร.ด.8 ) 
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินช าระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการประเมิน

และรับใบเสร็จรับเงิน  (ภ.ร.ด.12 ) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา ( ภ.บ.ด. 12) ( ถ้ามี) 

การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 
ขั้นตอนการขออนุญาต 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   (แบบ ก.อ.1) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการแล้วพิจารณาออกใบอนุญาตฯ(แบบ ก.อ. 2) 
4. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต 
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3. ส าเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) 
5. ส าเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ สามารถใช้

ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
6. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 

ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
 

การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่)  
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ยื่นค าขออนุญาต 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่ และสถานที่ตั้ง 
4. พิจารณาออกใบอนุญาต 
5. ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบ 
     1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
     2. ส าเนาบัตรประชาชน 
 

การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ต่ออายุใบอนุญาต) 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ช าระค่าใบอนุญาต 
2. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ / ต่อปี 

 

การรับช าระภาษีผ่านทางระบบไปรษณีย์ 
 

ขั้นตอนการรับข าระภาษีผ่านทางระบบไปรษณีย์ 
1. ผู้ช าระภาษีส่งเอกสารเดิม และใบฝากธนาณัติให้กับทางเทศบาล 
2. ได้รับธนาณัติน าไปแลกเงิน 
3. ออกใบเสร็จ 
4. ส่งใบเสร็จลงทะเบียนให้กับผู้ช าระภาษี 

การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) 
 

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
1. ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ต่อเจ้าหน้าที่ ( ยื่นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ) 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและค าขอต่าง ๆ 
3. ผู้ประกอบการรับใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์ พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

 

เอกสารที่ต้องยื่นการขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                        จ านวน 1 ฉบับ 
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2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                จ านวน 1 ฉบับ 
3. หนังสือมอบอ านาจ(กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)ติดอากรแสตมป์10 บาท 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ    อย่างละ 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ                 อย่างละ 1 ฉบับ 
6. ส าเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่  อย่างละ 1 ฉบับ 
 

การจดทะเบียนยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
ในกรณีที่มีผู้ประกอบการพาณิชยกิจเลิกประกอบกิจการ ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียน 

ยกเลิกประกอบกิจการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ โดยน าใบทะเบียนพาณิชย์ส่งคืน 
 เวลาเปิดให้การบริการ 

- ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.  และไม่หยุดพักเที่ยง 
                   

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) 
 

      ถ้าผู้ประกอบการพาณิชยกิจ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตามรายการข้างล่างนี้ ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จด
ทะเบียนไว้เดิม  โดยน าใบส าคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิมมาด้วย 
 

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลง มดีังนี้ 
     1.  เลิกชนิดประกอบกิจการบางส่วนและ / หรือเพ่ิมใหม่ 
     2.  เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
     3.  ย้ายส านักงานใหม่ 

4 เปลี่ยนผู้จัดการ 
5 เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่ 
6 เพ่ิมหรือลดเงินทุน 
7 ย้าย เลิก หรือ เพ่ิมสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
8 รายการอื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เป็นต้น 
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งานที่ให้บริการ การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ 
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
งานให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
การขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
งานรับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข ์
ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
การขออนุญาตใช้สถานที่/ศาลาประชุมเมือง 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลกุดดู ่

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม 
   โทรศัพท ์: 042-356124  
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และ 13.00 – 16.30 น. 

 

การบริการด้านทะเบียนราษฎร์ 
ขั้นตอนการบริการ 

1. การจัดท าบัตรประชาชน 
การขอมีบัตรประจ าตัวประชาชนครั้งแรก 
           ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ใน 

ทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน โดยยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 60 วัน  
นับแต่วันที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ หรือนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ หรือนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ได้สัญชาติไทย หรือนับแต่วันที่นายทะเบียนเพ่ิมชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือนับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น แล้วแต่
กรณี หากพ้นก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท 

 หลักฐานเอกสารที่ต้องน าไปแสดง 
     1. สูติบัตร 
     2. ถ้าไม่มีสูติบัตรให้ยื่นเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้เช่น   ส าเนาทะเบียนนักเรียน  
     3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 1-2 ให้น าบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแล หรือเจ้าบ้าน
หรือ บุคคลผู้น่าเชื่อถือไปรับรอง 
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     4. กรณีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ให้น าใบส าคัญประจ าตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและ
มารดา  ไปแสดง 
 
 

2. การจัดท าทะเบียนบ้าน/การขอเลขท่ีบ้าน 
หลักเกณฑ์  
          บ้าน หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และให้
หมายความรวมถึงแพ หรือเรือ ซึ่งจอดเป็นประจ าและใช้เป็นที่อยู่ประจ า หรือสถานที่หรือยานพาหนะอ่ืน ซึ่งใช้
เป็นที่อยู่อาศัยประจ าได้ด้วย 
           ทะเบียนบ้าน หมายความว่า ทะเบียนประจ าบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจ าบ้านและ รายการของ
คน ทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน แยกเป็นหลายลักษณะ คือ 
          * - ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ใช้ส าหรับลงรายการของคนที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าว ที่มีใบส าคัญ 
ประจ าตัวคนต่างด้าว 
         * - ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) ใช้ลงรายการของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ใน 
ลักษณะชั่วคราว หรือเข้าเมืองโดย 
             มิชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
         * - ทะเบียนบ้านกลาง มิใช่ทะเบียนบ้าน แต่เป็นทะเบียน ซึ่งผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท า
ขึ้น ส าหรับลงรายการบุคคลที่ไม่ 
             อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
         * - ทะเบียนบ้านชั่วคราว เป็นทะเบียนประจ าบ้านที่ออกให้กับบ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุก
รุก ป่าสงวน หรือโดยมิได้รับ 
              อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือตามกฎหมายอื่น ทั้งน ทะเบียนบ้าน
ชั่วคราวเป็นเอกสารราชการใช้ได้ 
              เหมือนทะเบียนบ้าน และผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านชั่วคราวคงมีสิทธิและ หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน 
         * - ทะเบียนบ้านชั่วคราวของส านักทะเบียน เป็นทะเบียนบ้านที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง ก าหนดให้ 
ทุกส านักทะเบียนจัดท าข้ึน เพ่ือใช้ 
             ลงรายการของบุคคลซึ่งขอแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เพ่ือเดินทาง ไปต่างประเทศ ให้
ทุกบ้านมีเลขประจ าบ้าน บ้านใด 
             ยังไม่มีเลขประจ าบ้าน ๆ ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งเพ่ือขอ เลขประจ าบ้านภายในสิบห้า
วันนับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ 

 เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี)  
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน  
    3. บัตรประจ าตัวผู้แจ้งหรือผู้ได้รับมอบหมาย  
    4. หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี) 
ขั้นตอนการติดต่อ 
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    1. เมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้วไปติดต่อ ณ ส านักทะเบียน ที่ได้ปลูกสร้างบ้าน  
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเมื่อถูกต้องแล้ว จะจัดท าหลักฐานทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน  
    3. มอบส าเนาทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้ง 

 
 
เจ้าบา้นและการมอบหมาย 
หลักเกณฑ์ 
    เจ้าบ้าน หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะ อ่ืนใดก็ตาม 
ในกรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือ เจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่สามารถปฏิบัติ กิจการได้ ให้ถือว่า
ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเป็นเจ้าบ้าน 

หน้าที่ของเจ้าบ้าน 
    เจ้าบ้าน เป็นผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งเกี่ยวกับการต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 
เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้ง ย้ายที่อยู่ หรือเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบ้าน โดยอาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการ
แทนได้ หากเจ้าบ้านไม่อยู่ เช่น ไปต่างประเทศ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านผู้
หนึ่งผู้ใดสามารถ ด าเนินการแจ้งโดยท าหน้าที่เจ้าบ้านได้ โดยนายทะเบียนบ้านจะบันทึกถ้อยค าให้ได้ข้อเท็จจริง
ว่า บุคคลดังกล่าวเป็น ผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านแทนเจ้าบ้านในขณะนั้น 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านระบุรายละเอียดชัดเจนว่ามอบให้ใครท าอะไร และลงชื่อผู้มอบ 
    2. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
    3. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบหมาย หรือผู้ท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 
ขั้นตอนการติดต่อ 
    1. ไปติดต่อ ณ ส านักทะเบียนที่ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนบ้าน 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และด าเนินการตามความประสงค์ของผู้แจ้ง 
    3. คืนหลักฐานแก่ผู้แจ้ง 

การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน 
หลักเกณฑ์ 
    การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านมีหลายกรณี ได้แก่ 
    1. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านถึงแก่ความตาย 
    2. กรณีบุคคลมีชื่อซ้ าในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง 
    3. กรณีบุคคลมีชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบ 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการบุคคลชื่อซ้ าเกินกว่า 1 แห่ง หรือบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
โดยมิชอบ หรือบุคคลที่ตายไปนานแล้ว หรือบุคคลที่ตายในต่างประเทศ 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือผู้แจ้ง 
    3. ใบมรณบัตร (ถ้ามี) 
    4. หลักฐานการตายซึ่งออกโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือหลักฐานการตายที่ ออก
โดย รัฐบาลของประเทศนั้นซึ่งได้แปลและรับรองว่าถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ 
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ขั้นตอนในการติดต่อ 
    1. ยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ปรากฏรายการบุคคลที่ต้องการจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียน
บ้าน 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานสอบสวนเจ้าบ้านและพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริง 
    3. รวบรวมหลักฐานเสนอผู้มีอ านาจในการอนุมัติแล้วจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน 
    4. คืนหลักฐานแก่ผู้แจ้ง 

3. การแจ้งเกิด 
หลกัเกณฑ์ 
    เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด 

    * คนเกิดในบ้าน 
     ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน  
    ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด 

    * คนเกิดนอกบ้าน 
     ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ 
    ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจ าเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามก าหนด ให้แจ้ง 
    ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันเกิด 

    เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้แจ้ง 
    3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 

    ขั้นตอนในการติดต่อ 

    1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีเด็กเกิด 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพ่ิมชื่อเด็กใน 
        ทะเบียนบ้านและ ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และส าเนา 
        ทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้แจ้ง 

    การแจ้งเกิดเกินก าหนด 
    หลักเกณฑ์ 
     เป็นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ (15 วัน) ตามกฎหมาย 
    มีบทก าหนดโทษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

    เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี) 
    3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจ าตัวประชาชน 
    4. รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์) 
    5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 

    ขั้นตอนในการติดต่อ 
    1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิดและสอบสวนผู้แจ้ง บิดามารดา 
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        ให้ทราบสาเหตุ ที่ไม่แจ้งการเกิดภายในก าหนด ในกรณีบิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยค าใน 
        การสอบสวนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้ 
    3. นายทะเบียนน าเสนอนายอ าเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 

 

การแจ้งตาย 
หลักเกณฑ์ 
เมื่อมีคนตายให้แจ้งการตาย 
    * (1) คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย  
           ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือพบศพ 
    * (2) คนตายนอกบ้าน ให้คนที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ 
            ที่มีการตายหรือพบศพ หรือแห่งท้องที่ ที่จะพึงแจ้งได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย 
            หรือเวลาพบศพ กรณีเช่นนี้ จะแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ต ารวจก็ได้ ก าหนดเวลา 
            ให้แจ้งตาม (1) และ (2) ถ้าท้องที่ใดการคมนาคมไม่สะดวก ผู้อ านวยการทะเบียน กลางอาจ 
            ขยาย เวลาออกไปตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ  
            หากไม่ปฏิบัติตาม (1) และ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
      1. ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล (ถ้ามี)  
      2. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
      3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง 
ขั้นตอนการติดต่อ 
      1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียน เพ่ือตรวจสอบและลงรายการในมรณบัตร 
      2. จ าหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยจะประทับค าว่า "ตาย" สีแดง ไว้หน้ารายการคนตาย 
      3. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนคืนผู้แจ้ง 

4. การแจ้งย้ายที่อยู่ 
การแจ้งย้ายเข้า 
หลักเกณฑ์ 
    เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ย้ายเข้า อยู่ในบ้าน หาก
ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับ 
   ไม่เกินหนึ่งพันบาท 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
    3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) 
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
    5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 6) ตอนที่ 1 และ 2 ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว 

ขั้นตอนในการติดต่อ 
    1. ยื่นเอกสาร และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จะย้ายเข้า 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่และเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน และส าเนา
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ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
        โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน แล้วมอบส าเนาทะเบียนบ้านและ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง 

 
 
การแจ้งย้ายออก   
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่จากบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก 
ไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หลักฐาน 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
    3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) 
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน (กรณีมอบหมาย) 
    5. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง 
ขั้นตอนการติดต่อ 
    1. ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไป
แจ้ง ย้ายออกให้ได้ 
       ผู้ที่ย้ายอยู่สามารถขอท าหน้าที่เจ้าบ้านเพ่ือย้ายชื่อตนเองออกได้) 
    2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และรายการบุคคลที่จะย้ายออกลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และ
จ าหน่าย รายการบุคคล 
        ที่ย้ายออกในทะเบียนบ้านและส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยจะประทับค าว่า "ย้าย" สีน้ าเงินไว้
หน้ารายการ ฯ และระบุ 
        ว่าย้ายไปที่ใด 
    3. นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และ 2 เพ่ือน าไปแจ้งย้าย
เข้าต่อไป 

การแจ้งย้ายปลายทาง         
หลักเกณฑ์ 
    การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง หมายความว่า การแจ้งการย้ายที่อยู่โดยผู้ขอแจ้งย้าย สามารถไปขอแจ้งย้าย
ออก และขอแจ้งย้ายเข้า 
    ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่ โดยไม่ต้อง เดินทางกลับไปขอแจ้งย้ายออก ณ ส านักทะเบียน
เดิมที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
    บา้นจากทะเบียนบ้าน 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
    1. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า 
    2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจ าตัวตามกฎหมายอ่ืนพร้อมส าเนา บัตรที่ลงชื่อ
เจ้าของบัตร ก ากับไว้ 
    3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ 
    4. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ 
    5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ด าเนินการแจ้งย้าย
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ได้) 
    6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยส าเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรก ากับไว้ ทั้งผู้มอบ
และผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้าย 
        ที่อยู่มอบผู้อ่ืนมาด าเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรด าเนินการแทนผู้ประสงค์ จะแจ้งย้ายที่อยู่ 
 
 
ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และ ทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ กันไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มี
ส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์) 

การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร 

1.ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักปลัด 
2.กรอกแบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 
3.เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
(กรณีสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารให้ตามความประสงค์) 

  ** กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จได้ทันที เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้มารับเอกสารภายใน 3 วันท าการ** 
เอกสารประกอบแบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (แล้วแต่กรณี) 

การขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ขั้นตอนการขออนุญาต 

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักปลัด พร้อมเอกสารที่จะให้ประชาสัมพันธ์ 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอผู้บริการท้องถิ่นอนุมัติ  

(กรณีสามารถด าเนินได้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการต่อไป) 

งานให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ 

1. ยื่นแบบค าร้องทั่วไป ต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและด าเนินการภายใน 7 วัน 

งานรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
ขั้นตอน 

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด / จดหมายร้องเรียน / เว็บไซต์เทศบาล 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจค าร้อง / ข้อเท็จจริง 

     ด าเนินการตามค าร้องเรียน / ร้องทุกข์ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
     ภายใน 15 วัน 
เอกสารประกอบ  

1. หนังสือ / ค าร้อง 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. รูปถ่ายหรือเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ศูนย์ด ารงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ 
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1. เขียนค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอผู้บริหาร  ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 
3. เทศบาล ตรวจสอบ,ด าเนินการ,แจ้งส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ด าเนินการภายใน     3 วันท าการ 
4. รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วันท าการ 

การขออนุญาตใช้สถานที่ / ศาลาเอนกประสงค์ 
ขั้นตอนการขออนุญาต 
    1. กรอกความจ านงในแบบฟอร์มการขอใช้ศาลาฯ 
    2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วัน เวลา พร้อมบันทึกรายการ 
    3. เสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ 
    4. ช าระค่าธรรมเนียม 
เอกสารที่แนบใบขออนุญาตใช้สถานที่ / ศาลาอเนกประสงค ์

1. บัตรประชาชน 
2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

 

งานที่ให้บริการ งานจัดเก็บขยะ 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต าบลกุดดู ่

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม 
   โทรศัพท ์: 042-356124  
   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และ 13.00 – 16.30 น. 

ขั้นตอนการขอจัดเก็บขยะ 
1. กรอกใบยินยอมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต าบลกุดดู่ 

และแบบแจ้งความประสงค์จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเสนอผู้บริหารพิจารณาด าเนินการ 

ภายใน 1 วัน  
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บค่าขยะและเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บขยะต่อไป 

ค่าธรรมเนียมในการจัดเกบ็ 
บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ร้านอาหาร  ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ  เดือนละ  30 – 500 บาท 
ตลาด, โรงงานอุตสาหกรรม     ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ  เดือนละ  60 – 1,000 บาท 
โครงการหมู่บ้านจัดสรร ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ เหมาจ่าย เดือนละ 3,000–5,000  บาท 
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งานที่ให้บริการ -    การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
-    การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
-    การขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
-    การขออนุญาตใช้น้ าประปา 
-    การยกเลิกใช้น้ าประปา 
-    การขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-   การยื่นค าร้องในบริการสาธารณะ เช่น ตัดกิ่งไม้ขวางทาง,กิ่งไม้ 
    พาดสายไฟ, ขุดลอกคลอง เป็นต้น 
-    การร้องเรียนร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลกุดดู ่

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
กองสวัสดิการสังคม 
   โทรศัพท ์: 042-356124  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
 และ 13.00 – 16.30 น. 

 

ขั้นตอนการขออนุญาต 
 -    เตรียมเอกสารให้พร้อม 
 -    ติดต่อเจ้าหน้าที่ กองช่าง 
 -    กรอกแบบฟอร์มการขออนุญาต 

-    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเบื้องต้น 
 -    เจ้าหน้าที่รับเรื่องเพ่ือด าเนินการ 

-    กรณีสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารให้ตามความประสงค์ 
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
หลักฐาน เอกสารประกอบการขออนุญาต 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต                  จ านวน 2 ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต                               จ านวน 2 ใบ 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน                                                      จ านวน 2 ใบ 
4. แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน – ถมดิน                         จ านวน 2 ใบ 
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5. แผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณใกล้เคียง          จ านวน 2 ใบ 
6. กรณีท่ีดินที่ไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตต้องมีเอกสาร 

-หนังสือยินยอมให้ท าการขุดดิน / ถมดิน                          จ านวน 2 ใบ 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน                 จ านวน 2 ใบ 
-ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของทีดิน    จ านวน 2 ใบ 

     7.  ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
     8.  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตขุดดิน / ถมดิน                                ฉบับละ 500 บาท 

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน 
หลักฐาน เอกสารประกอบการขออนุญาต 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต                  จ านวน 2 ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต                               จ านวน 2 ใบ 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค. 1 ขนาดเท่าตัวจริง            จ านวน 2 ใบ 
4. กรณีท่ีดินไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตต้องมีเอกสาร 

-หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง / สัญญาเช่า                 จ านวน 2 ใบ 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน             จ านวน 2 ใบ 
-ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน              จ านวน 2 ใบ 

     5.   พ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ในเขตควบคุมอาคาร ต้องมีแบบแปลนบ้าน   จ านวน 2 ชุด 
 แบบแปลน ประกอบด้วย 
 -แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ก่อสร้างบ้าน               -แปลนพ้ืน 
 -ผังบริเวณ       -รูปคาน , รูปตัด 
 -โครงหลังคา , หลังคา     -ฐานราก , คานคอดิน 
 -ขยายรูปตัดห้องน้ า     -ขยายบ่อเกรอะ – บ่อซึม 
 -รายการประกอบแบบ 
     6.  รายการค านวณ 1 ชดุ (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร 
          และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)                         จ านวน 2 ใบ 

7. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีท่ีเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมาย  
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ)                        จ านวน 2 ใบ 

8. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีท่ีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  
50 เซนติเมตร ) หรือใช้ผนังร่วมกัน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        จ านวน 2 ใบ 

9. เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต  

- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร     ฉบับละ 200 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (คิดตามพื้นที่อาคารแต่ละชั้น

รวมกัน) 
- อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
- อาคารสูง 3 ชั้น หรือเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 2.00 บาท 
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- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
- อาคารซึ่งรับน้ าหนักบรรทุกเกิน 500กก./ตร.ม. ตารางเมตรละ4.00 บาท 
- ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
- ป้าย     ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
- อาคารประเภทที่ต้องวัดความยาว เช่นเขื่อน ทางท่อระบายน้ า รั้ว ก าแพงประตูรั้ว  ตารางเมตรละ 

1.00 บาท 
ขออนุญาตใช้น้ าประปา 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ าประปา 
1. ผู้ใช้น้ ายื่นค าขออนุญาตใช้น้ าประปา พร้อมเอกสาร 
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น      
3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการติดตั้งระบบประปา ไม่เกิน 7 วัน 

เอกสารประกอบการขออนุญาตใช้น้ าประปา 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีการขอติดตั้งฯ ไม่ใช่เจ้าบ้าน) 

ขอยกเลิกใช้น้ าประปา 
ขั้นตอนการขอยกเลิกใช้น้ าประปา 

1. ผู้ใช้น้ ายื่นเอกสารขอยกเลิกใช้น้ าประปา 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสารด าเนินการ และยกเลิกมาตรน้ า 

การขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 

1. ยื่นค าขอพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องท าการตรวจสอบเอกสาร 
3. เจ้าหน้าที่ออกส ารวจสิ่งปลูกสร้างตามค าขอ 
4. ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติออกหนังสือรับรอง 

เอกสารประกอบการขอรับหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประชาชน 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
4. ภาพถ่าย (ถ้ามี) 

การขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ขั้นตอน 

1. เขียนค าร้องพร้อมระบุสถานที่ 
2. ยื่นค าร้องแก่เจ้าหน้าที่ 
3. เสนอค าร้องเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการ 
4. เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบและท าการซ่อมแซมตามค าร้อง 

เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 

การร้องเรียน 



 
21 คู่มือประชาชนในราชการ 

เร่ืองที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง  (การปรับปรุงถนน ซ่อมถนนช ารุด แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ท่อระบาย

น้ าอุดตัน ขุดลอกคู คลอง การก่อสร้างอาคาร ฯลฯ) 
ยื่นค าร้องได้ที่ : กองช่าง  เทศบาลต าบลกดุดู ่
หลักฐาน   1. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง 

      2.เอกสารค าร้องแจ้งเรื่องที่ร้องเรียนหรือได้รับความเดือดร้อน พร้อมระบุสถานที่และความ 
          ประสงค์ให้แก้ไข 

 

งานที่ให้บริการ -    การรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
เทศบาลต าบลกุดดู ่

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   โทรศัพท ์: 042-356124  
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
 และ 13.00 – 16.30 น. 

ภารกิจ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพ่ือท าการคัดเลือก 
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปี 2559 รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 
                   1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                        1.1 เด็กต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดดู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
                       1.2 เด็กต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557) 
                   1.3 เด็กต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอ่ืนๆ ที่จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน 

2.    หลักฐานและเอกสารที่ต้องน ามาในวันสมัคร 
 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกสมบูรณ์แล้ว 

2.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
2.2 สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ชุด 
2.3  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 

                          2.4 ใบรับรองแพทย ์
                          2.5  รูปถ่ายหน้าตรง จ านวน 6 รูป 

        3.  วัน  เวลา   สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์ 
                  3.1  ใบสมัคร ติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึง
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วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่ในวันเวลา ราชการ   
        4. วันมอบตัว 
              เด็กเล็กท่ีรับเข้าเรียน ให้มอบตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่ 
         5.   อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 
                          ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )     
 

                  6.   ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
                   ภาคเรียนที่  1   เปิดเรียน   วันที่  6  เดือน พฤษภาคม   2559 
 
                          ปิดเรียน   วันที่  12  เดือน ตุลาคม  2559 
         ภาคเรียนที่   2  เปิดเรียน  วันที่   2  เดือน พฤศจิกายน 2559 
                                   ปิดเรียน    วันที่  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 
                   7.   ก าหนดการเรียน 
                              -  เปิดเรียน วันจันทร์  -  วันศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์) 
                              -  เวลาเข้าเรียน  07.00 น.  -  เวลาเลิกเรียน  15.00  น. 
                  8.   อุปกรณ์การเรียน  
                              -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
                  9.   เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
                            9.1  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ า สบู่ หวี แป้ง ทางศูนย์เด็กเล็ก จัดหาให้ 
                            9.2  เครื่องใช้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย ที่นอน หมอน ผ้ากันเปื้อน ชุดนักเรียน ผู้ปกครองเตรียม
มาให้เด็กตั้งแต่วันที่เปิดเรียนวันแรก 
                  10.  อาหารส าหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้  ดังนี้ 
                            -  เวลา  10.00  น.   อาหารเสริม  (นม) 
                            -  เวลา  11.00  น.   อาหารกลางวัน 
                 11.   การรักษาความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก 
                      11.1  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์เด็กเล็กออกให้ ส าหรับ
รับตัวนักเรียน กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์เด็กเล็กโดย
เด็ดขาด 
                       11.2  การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อน
เวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่าเวลา 17.00 น. ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็ก โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจ าเป็น ซี่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในแต่ละครั้ง 
                       11.3   ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
                       11.4   ห้ามนักเรียนน าเครื่องใช้ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
เด็ดขาด 
                      11.5    ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์เด็กเล็ก หาก
ฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์เด็กเล็ก จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
                       11.6    หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก 
โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 
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                    12.  กรณีเด็กที่สมัครมีภูมล าเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมี
อายุไม่ครบตามที่ก าหนดตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณา
ข้อยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

- ผู้ปกครองน าหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร  
- ยื่นใบสมัครและใบมอบตัว เช่น ส าเนาสูติบัตร ,ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง 
  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
- พิจารณาคุณสมบัติ 
- ประกาศผลการรับสมัคร 
 
 

 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

       ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลต าบลกุดดู่  โทรศัพท์ 0-4235-6124 ต่อ 104  หรือ 
https://www.facebook.com : เทศบาลต าบลกุดดู่  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยื่นใบสมัคร 
1 นาที 

ตรวจสอบหลักฐาน 
3 นาที 

ประกาศผล 
1 นาที 
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แบบฟอร์มใบรับสมัคร 
เลขที่............................................ 
สมัครวันที่.................................... 

ใบสมัคร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู ่

เทศบาลต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................... นามสกุล.................................................  
เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง...............................................โดยเกี่ยวข้องเป็น..............................ของเด็กมี
ความประสงค์ท่ีจะให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาล
ต าบลกุดดู่โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กและข้าพเจ้า ดังนี้ 
 เด็กชาย/เด็กหญิง.............................................นามสกุล................................ชื่อเล่น................เกิดวันที่
..................เดือน...........................................พ.ศ........................ อายุ...................ป.ี..... ............เดือนบิดาชื่อ
............................................นามสกุล......................................อาชีพ...................................  
มารดาชื่อ.................................................นามสกุล......................................อาชีพ................. .................. 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่........................ถนน/ตรอก/ซอย...................................ต าบล..............................  
อ าเภอ.......................................จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์.................. ........... 
ผู้ปกครองชื่อ...........................................นามสกุล........................................อาชีพ................. ................ 
สถานที่ท างานผู้ปกครอง.......................................................หมายเลขโทรศัพท์....................... .............. 

ผู้รับ-ส่งเด็ก 
1.......................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น.................................... ........ของเด็ก 
2.......................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น............................................ของเด็ก 
3.......................................................................โดยเกี่ยวข้องเป็น.................................... ........ของเด็ก 
 

ลงชื่อผู้ปกครอง............................................................. 
ลงชื่อผู้รับสมัคร............................................................. 
วันที่............เดือน.................................พ.ศ................... 

หมายเหตุ   หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
1. ตัวเด็ก 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4. ส าเนาสูติบัตร จ านวน 1 ชุด 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 
25 คู่มือประชาชนในราชการ 

 
ใบมอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู ่
เทศบาลต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....................................................................อายุ............................ .........ปี
อาชีพ.............................................รายได้.....................................บาท/เดือน ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี.........................
ถนน/ตรอก/ซอย...........................ต าบล............................อ าเภอ..............................จังหวดั............ ..................
โทรศัพท์............................................เป็นผู้ปกครองของเด็กชาย/เด็กหญิง...........................................................
เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่ดังนี้ 

1. จะปฏิบัติตามระเบียบการ ข้อบังคับ ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่และ 
ครูผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

2. จะไม่ก้าวก่ายการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่และครูผู้ให้การ 
อบรมเลี้ยงดูเด็ก 

3. จะร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและขจัด 
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่างใกล้ชิด 
 สถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด.....................................................................โทรศัพท์
.............................................อนึ่ง ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง.......................... ...................................เจ็บป่วยจ าเป็นต้อง
รีบน าส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดดู่จัดการไป
ตามความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบได้ โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุกประการ 
 
 

                                                         ลงชื่อผู้ปกครอง............................................................ 
ลงชื่อเจ้าหน้าที่รับมอบตัว............................................ 
วันที่................เดือน............................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


