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งานบริการด้านทะเบียนราษฎร
1) การแจ้งเกิด
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด
- ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่เด็กเกิด / หรือท้องที่ที่พึงจะแจ้ง / หรือ
สํานักทะเบียนที่มีชื่อบิดา / มารดา (เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท)
หลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
2. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดา
3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) (ท.ร.1/1)

2) การแจ้งตาย
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งภายใน 24 ชัว่ โมง
- ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่ตายหรือพบศพ/ หรือท้องที่ที่พึงจะแจ้ง
หรือสํานักทะเบียนที่มีชื่อบิดา/มารดา (เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท)
หลักฐาน
1. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล กรณีตายที่โรงพยาบาล
2. ใบรับแจ้งการตายจากผู้ใหญ่บ้าน กรณีตายที่บ้าน
3. ทะเบียนบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ บัตรประจําตัวประชาชนผู้ตาย และผู้แจ้ง
4. รายงานการบันสูตรพลิกศพ กรณีตายผิดธรรมชาติ
(อุบัติเหตุ,ฆ่าตัวตาย,ถูกฆ่าตาย เป็นต้น)
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3) การแจ้งย้ายที่อยู่
การแจ้งย้ายเข้า/ย้ายออก ภายในเขต
หลักเกณฑ์
- ต้องแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันย้ายเข้ามาอยู่หรือย้ายออกไป
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง/ เจ้าบ้าน
2. บัตรประจําตัวประชาชนเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า
3. สําเนาทะเบียนบ้านเล่มที่จะย้ายออก และย้ายเข้า
กรณีมอบอํานาจ
4. หนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของผู้มอบอํานาจ
การแจ้งย้ายออกนอกเขต
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจําตัวประชาชนเจ้าบ้าน
3. สําเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายออก
กรณีมอบอํานาจ
4. หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของผู้มอบอํานาจ
การแจ้งย้ายปลายทาง
หลักฐาน
1. บัตรประจําตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจําตัวประชาชนเจ้าบ้านที่แจ้งย้ายเข้า
3. สําเนาทะเบียนบ้านเล่มที่ย้ายเข้า
กรณีมอบอํานาจ
4. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าปลายทาง
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
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การรแก้ไขรายการในเอกสาารทะเบียนบ้บ้าน
หลักฐาน
ก
1. บัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบีบียนบ้าน
3. เอกสารอ้างอิงที่จะนําไปปแสดงในกาารขอแก้ไข เช่น สูติบตั ตร , มรณบัตร
ต , ใบ
เปลี่ยนชื่อตััว , ทะเบียนนสมรส , ทะะเบียนหย่า , หลักฐานกาารศึกษา หรือ
หลักฐานอืนที
น่ ่เกี่ยวข้อง
การรตรวจสอบ คัดรับรองสสําเนา เอกกสารทะเบียนราษฎร
หลักฐาน
ก
1. บัตรประจําตัวประชาชนนของผู้ยื่นคําร้อง
2. หลักฐานการแสดงความมเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
3. หนังสือมอบบอํานาจกรณี
ณีได้รับมอบหหมายให้มาดดําเนินการแททนบุคคลอืน่
4) การแจ้งขอเลขที่บ้านใหหม่
หลักเกณฑ์
ก
- ต้องแจ้งขอเเลขที่บ้านต่ออนายทะเบียนภายใน
ย
15
1 วัน นับบตั้งแต่วันทีปลู
่ป กบ้าน
เสร็จ
หลักฐาน
ก
1. สําเนาทะเบีบียนบ้านของงผู้แจ้งหรือเจจ้าบ้าน
เ
าบลชนแดน)
บ
2. ใบอนุญาตกก่อสร้างอาคาาร* (ติดต่อเทศบาลตํ
3. หนังสือรับรองการปลูกสสร้างอาคาร
(กรณีปลูกก่อน พ.ร.บ. ควบคุมอาาคาร)**
4. สําเนาโฉนดดที่ดินหรือหนนังสือแสดงกกรรมสิทธิ์ในที
น ่ดนิ
ย ปลูกสสร้างอาคารใในที่ดิน
5. หนังสือยินยอมให้
(กรณีเจ้าขอองอาคารไม่ใใช่เจ้าของทีดิด่ นิ )

**ติ
* ดต่องานทะเบียนราษษฎรได้ที่**
สํานักทะเเบียนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอําเภอชชนแดน
หมายเลขโท
ห
ทรศัพท์ 0566-761324
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งานด้านการคลัง
งานบริการด้านการชําระภาษี
5) ภาษีบํารุงท้องที่ (ปกติ)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่(รายใหม่)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาโฉนดที่ดิน
3. หลักฐานการทําประโยชน์ในที่ดิน (ถ้ามี)
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
5. หนังสือสัญญาซื้อขาย
6) ภาษีโรงเรือน และทีด่ ิน (ปกติ)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สัญญาเช่า/ขายที่ดิน
2. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
3. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ภาษีโรงเรือน และทีด่ ิน (รายใหม่)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรประชาชน
2. สัญญาเช่า/ขายที่ดิน
3. สําเนาโฉนดที่ดิน
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง
5. ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
6. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
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7) ภาษีษีป้าย (ปกติ)
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. ใบเสร็จรัรบเงินปีที่ผานมา
า่
2. หนังสือมอบอํ
ม านาจ (ถ้ามี)
ภาษีษีป้าย (รายยใหม่)
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาททะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรรประชาชน
2. สัญญาเชช่า
3. ใบอนุญาตติดตั้งป้าย (ถ้ามี)
4. ใบทะเบีบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
5. ทะเบียนการค้
น า (ถ้ามี
า)
6. หนังสือมอบอํ
ม านาจ (ถ้ามี)
7. หนังสือมอบอํ
ม านาจ (ถ้ามี)
8) การรขออนุญาตตติดตั้งป้ายโโฆษณา
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. คําร้องขออนนุญาตติดตั้งป้าย
ย าน
2. สําเนาบัตรปประจําตัวปรระชาชน / สําเนาทะเบียนบ้
3. สําเนาโฉนดดที่ดิน
4. สําเนาหนังสือรับรองกาารจดทะเบียน (กรณีเป็นนิ
น ติบุคคล)
รูปแบบ วัสดุ และะวิธีการติดตัั้ง
9) การรรับ – จ่ายเเงิิน
เอกสารรับ – จ่ายเงิน
1. ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูร้ ับเงินออกใให้อย่างน้อยจะต้
ย องมีรายการดั
า
งต่อไไปนี้
1.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รบเงิ
บั น
1.2 วัน เดือน ปีทีท่รี ับเงิน
1.3 รายการแสดงกการรับเงินระะบุว่าเป็นค่าอะไร
า
1.4 จํานวนเงินทั้งตัตวเลข และะตัวอักษร
1.5 ลาายมือชื่อพร้อมทั
อ ้งมีตัวบรรรจงชื่อ แลละชื่อสกุลขอองผู้รับเงิน
ถ้าผู้รับเงิเ นลงลายมือชื
อ ่อไม่ได้ ใให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ แลละให้ผู้จ่ายเงิงินลงลายมือชื
อ ่อ
รับรองกการจ่ายพร้อมทั้งมีชื่อสกุกุลตัวบรรจงกกํากับไว้ในหหลักฐานการจ่ายเงิน
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2. การจ่ายเงิน ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตัวเองจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็น
ผู้รับแทนก็ได้โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานคลัง
3. การจ่ายเงินรายใดซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับชําระได้ ให้ผู้
จ่ายเงินทําใบรับรองการจ่ายเงิน โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
ได้

10. การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
(ตั้งใหม่)
1. คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. (ขอที่งานจดทะเบียนพาณิชย์ สํานักงาน
เทศบาลตําบลชนแดน)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ ขอได้ที่เทศบาล
ตําบลชนแดน
4.2 สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป
5. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตัวเอง
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสําเนาหนังสือ
อนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย หรือให้เช่า หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน ตามประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครือ่ งประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณีให้
ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบการพาณิชยกิจ
มาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชีแ้ จงเป็นหนังสือพร้อมหลักฐาน
ดังกล่าวด้วย
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
(เปลี่ยนแปลง)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. (ขอที่งานจดทะเบียนพาณิชย์ สํานักงาน
เทศบาลตําบลชนแดน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาหลักฐานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่ง
ใหญ่) ได้แก่
4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
4.2 สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน หรือสําเนาสัญญาเช่า หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สําคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตัวเอง
สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
(ยกเลิก)
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. (ขอที่งานจดทะเบียนพาณิชย์ สํานักงาน
เทศบาลตําบลชนแดน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคําขอแทน
ใบทะเบียนพาณิชย์
สําเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยนื่ คําขอแทน
สําเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่
กรรม
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
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งานนด้านการโโยธา
งานบริกการด้านงานนช่าง (กองงช่าง)
การขอออนุญาตด้านงานช่
น
าง
11. กาารขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
1. คําร้องขขออนุญาตก่อสร้
อ างอาคาร 1 ชุด
2. สําเนาททะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน 1 ชุด
4. สําเนาหหนังสือรับรองการจดทะเเบียน (กรณี
ณีเป็นนิติบุคคล)
ค 1 ชุด
5. สําเนาเออกสารสิทธิทีท์ ่ดี ินฉบับจริง 1 ชุด หน้
ห า – หลัง
6. แบบแปลนแผนผัง 4 ชุด
7. กรณีสร้างอาคารในท
า
ทีด่ ินผู้อื่น
- หนั
ห งสือยินยออมของเจ้าขอองที่ดิน 1 ชุด
- สําเนาเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าาของที่ดินรับรอง
บ 1 ชุด
8. กรณีอาคคารก่อสร้างเป็
ง นอาคารคคอนกรีตทนนไฟหรืออาคารพิเศษ
9. อาคารทีที่เข้าข่ายควบบคุม ตาม พรบ.วิชาชีพสถาปนิ
พ
กและ / หรือวิศ วกร ต้องมีมีหนังสือ
รับรอง และสําเนาบบัตรผู้ประกอบวิชาชีพ 1 ชุด
หมายเหหตุ
ค่าธรรมเนี
ธ
ยม
1. ใใบอนุญาตกก่อสร้าง ฉบับับละ 20 บบาท
2. ใใบอนุญาตดัดัดแปลง ฉบบับละ 10 บาท
3. ใใบอนุญาตรืรือ้ ถอน ฉบับละ
บ 10 บบาท
ลักษณะอาคาร
ษ
ที่ต้องยื่นขออใบอนุญาตต
1. อาคารสร้างใหม่
ง
2. ดัดแปลงต่อเติ
อ มอาคาร
3. ก่อสร้างอาคคารดัดแปลงงผิดไปจากใบบอนุญาต
4. รื้อถอนอาคาร
5. เปลี่ยนการใใช้อาคารเพือ่อการอื่น
6. ดัดแปลงทีจอดรถทาง
จ่
เข้า – ออก

9
12. การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท 2 , 3
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. คําร้องขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้าน
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
4. สําเนาใบอนุญาตประกอบกการ (ถ้ามี)
13. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน (กองช่าง)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. แบบคําขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้า 1 ชุด
3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง 1 ชุด
4. แบบแปลนแผนผัง 3 ชุด
5. ในกรณีที่ควบคุมตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรต้องมีหนังสือรับรองและสําเนาบัตร
ผู้ประกอบการวิชาชีพ และรายการคํานวณ

งานด้านสาธารณสุข
14. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ทะเบียนผู้ขออนุญาต
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาขนผู้มอบอํานาจ/และผู้รับมอบ/
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการด้วยตัวเอง
4. สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ
5. แผนผังแสดงบริเวณสถานประกอบการกิจการ
6. สําเนาใบอนุญาตกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
7. คําร้องใบอนุญาต
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การขอต่อใบบอนุญาตประกอบกิจกการที่เป็นอันตรายต่
น
อสุขภาพ
ข (1300 ประเภท)
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน//ทะเบียนบ้านผู
า ้ขออนุญาต
ญ
2. หนังสือมอบอํ
ม านาจ//พร้อมสําเนนาบัตรประจํจําตัวประชาชชนผู้มอบอําานาจ/และผูรัร้ บมอบ/
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ญ สามารรถดําเนินกาารด้วยตัวเองง
3. สําเนาใบบอนุญาตปรระกอบการกิกิจการของปีที่ผ่านมา
4. คําร้องใบอนุญาต
15. กาารขออนุญาตจัดตัง้ ตลาาดเอกชน ((กองสาธารณ
ณสุข)
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน//ทะเบียนบ้านผู
า ้ขออนุญาต
ญ
2. สําเนาหหนังสือรับรองการจดทะเเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอํ
ม านาจพร้อมสําเนาาบัตรประจําตั
า วประชาชนผู้มอบอํานนาจ/และผู้รับมอบ/
กรณีผู้ขอรับ ใบอนุนุญาตไม่สามมารถดําเนินการด้
ก วยตัวเออง
4. สําเนาใบบอนุญาตปลูลูกสร้างอาคาร
5. แผนที่แสดงที
แ ่ตั้งตลาด
6. สัญญาเชช่าทีด่ ิน (กรรณีมกี ารเช่าา)
7. อื่น ๆ ตามที
ต ่เจ้าพนัักงานท้องถิ่นนกําหนด
8. คําร้องขขอรับใบอนุญาต
ญ
การรขอต่อใบอนนุญาตจัดตังตลาดเอกช
ง้
ชน
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน//ทะเบียนบ้านผู
า ้ขออนุญาต
ญ
2. หนังสือมอบอํ
ม านาจพพร้อมสําเนาาบัตรประจําตั
า วประชาชนผู้มอบอํานนาจ/และผู้รับมอบ/
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่
ญ สามารรถดําเนินกาารด้วยตัวเองง
3. สําเนาใบบอนุญาตขอองปีที่ผ่านมาา
16. กาารขออนุญาตจัดตัง้ สถาานที่จําหน่ายยอาหารหรือสะสมอาห
อ
าร
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน//ทะเบียนบ้านผู
า ้ขออนุญาต/ผู
ญ ้ช่วยขาาย
2. สําเนาหหนังสือรับรองการจดทะเเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอํ
ม านาจพร้อมสําเนาาบัตรประจําตั
า วประชาชนผู้มอบอํานนาจ/และผู้รับมอบ/
กรณีผู้ขอรับ ใบอนุนุญาตไม่สามมารถดําเนินการด้
ก วยตัวเออง
4. สําเนาททะเบียนบ้านของบ้
น านที่ใชช้เป็นที่ตั้งสถถานประกอบบการ
5. สําเนาใบบอนุญาตปลูลูกสร้างอาคาร
6. รูปถ่าย 1 x 1.5 นิว้ ของผู้ขอออนุญาตและะผู้ช่วยขายจจํานวนคนละะ 3 รูป
7. ใบรับรอองแพทย์ของงผู้รับใบอนุญญาตและผู้ชวยขาย
ว่
(ถ้ามี)
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การรขอต่อใบอนนุญาตจัดตังสถานที
ง้
่จําหหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน//ทะเบียนบ้านผู
า ้ขออนุญาต
ญ
2. หนังสือมอบอํ
ม านาจพร้อมสําเนาาบัตรประจําตั
า วประชาชนผู้มอบอํานนาจ/และผู้รับมอบ/
กรณีผู้ขอรับ ใบอนุนุญาตไม่สามมารถดําเนินการด้
ก วยตัวเออง
3. สําเนาใบบอนุญาตขอองปีที่ผ่านมาา

ด้าานงานอื่น ๆ
17. กาารขออนุญาตทําการโฆษษณาแก่ประะชาชนโดยใใช้เครื่องขยายเสียง
เอกสารประะกอบการพิจารณา
1. สําเนาบับัตรประจําตััวประชาชน//ทะเบียนบ้านผู
า ้ขออนุญาต
ญ
2. สําเนาหหนังสือรับรองการจดทะเเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอํ
ม านาจพร้อมสําเนาาบัตรประจําตั
า วประชาชนผู้มอบอํานนาจ/และผู้รับมอบ/
กรณีผู้ขอรับ ใบอนุนุญาตไม่สามมารถดําเนินการด้
ก วยตัวเออง
แ ่แสดงทีที่ตั้งในการขอออนุญาตทําการโฆษณา
แผนที
า
าแก่ประชาชชน
18. ช่ววยเหลือสาธธารณภัย (ภภายในเขตเท
เทศบาล)
ขั้นตอนการรให้บริการ
1. รับแจ้งเหตุสาธารณภัย
า และรายยงานผู้บังคับบบัญชาตามลลําดับชั้น
2. หัวหน้าชุชด/เวรสั่งให้ห้เจ้าหน้าที่อออกปฏิบัติงาน
19. งาานบริการด้านการรั
า
บเรืองราวร้
่อ
องทุทุกข์
ขั้นตอนการรให้บริการ
1. ขอรับคําร้
า องได้ที่เทศบาลตําบลชนแดน
2. กรอกราายละเอียดเรืรื่องที่ต้องกาารจะต้องทุกข์
3. ส่งคําร้องคื
อ นให้เจ้าหน้
ห าที่เทศบาาลจะได้ดําเนินินการตามขัขั้นตอน ต่ออไป
ไ
20. งาานบริการด้านข้
า อมูลข่าวสาร
ว
ขั้นตอนการรให้บริการ
1. ขอรับคําร้
า องรับบริการด้
ก านข้อมูลข่าวสาร
2. กรอกราายละเอียดเรืรื่องที่ต้องกาารจะขอรับข้้อมูล
3. ส่งคําร้องคื
อ นให้เจ้าหน้
ห าที่โดยเจ้้าหน้าทีจ่ ะไดด้ดําเนินการรจัดหาข้อมูลลที่ต้องการไดด้ทันที
ตามควาามเหมาะสมมหรือกําหนดดระยะเวลาใในการรับข้อมูลตามความมเหมาะสมตต่อไป
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21. การขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เอกสารหลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้สูงอายุ
3. แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
4. ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถ
ยื่นเองได้)
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยมีความประสงค์ขอรับเงินผ่าน
ธนาคาร
ผู้พิการ
เอกสารหลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้พิการ
3. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ
4. แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ
5. ใบมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถ
ยื่นเองได้)
6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยมีความประสงค์ขอรับเงินผ่าน
ธนาคาร
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินฯ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และรับขึ้นทะเบียน
22. ทําบัตรประจําตัวคนพิการใหม่
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบรับรองความพิการซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ
หรือเอกชน
5. แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
6. ผู้ดูแลคนพิการต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ดูแลคนพิการ
7. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ โดยกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
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ต่ออายุบตั รประจําตัวคนพิการ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ
2. สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. สมุดประจําตัวคนพิการเล่มเก่า
5. แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
6. ผู้ดูแลคนพิการต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ดูแลคนพิการ
7. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ โดยกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ขั้นตอนการให้บริการ
1. กรอกเอกสารแนบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พร้อมส่งเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทําบัตรประจําตัวคนพิการ
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23. การบริการรับแจ้งเหตุด้านเด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์ (OSCC)
1. มีการตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุที่ทําการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
2. มีศูนย์รับแจ้งเหตุที่เทศบาลตําบลชนแดน
24. งานบริการด้านการรับสมัครนักเรียน (กองการศึกษา)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลชนแดน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2 ปีครึ่ง ขึ้นไป
2. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่
จะเกิดอุปสรรคต่อการเรียน
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. ติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัคร และเอกสารในวัน เวลาราชการ
2. กรอกใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียนอนุบาลให้สมบูรณ์พร้อมแนบ
หลักฐานดังนี้
หลักฐานดังนี้
2.1 สําเนาสูติบัตร จํานวน 2 ชุด
2.2 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จํานวน 2 ชุด
2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จํานวน 2 ชุด
2.4 สมุดบันทึกสุขภาพ
2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กองการศึกษา
4. ประกาศวันสอบคัดเลือก และวันประกาศผล
5. ประกาศวันรายงานตัว มอบตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. ประกาศวันเปิดภาคเรียน
เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันทําการ
25. งานบริการด้านกู้ชพี , กู้ภยั
ขั้นตอนการให้บริการ
1. โทรศัพท์แจ้งเหตุ วันเวลา และสถานที่รับผู้ป่วย/ชื่อผู้ป่วย/หมายเลขติดต่อกลับได้ที่
หมายเลข 056-761324 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการช่วยเหลือรับ – ส่ง
- ผู้ป่วยที่มีอาการป่วยแบบฉุกเฉิน
- ประชาชนที่ประสบเหตุบนท้องถนน อุบัติภัย
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อราชการ
เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลตําบลชนแดน
056-761324
โทรสาร
056-761111
งานกู้ชีพ กูภัย
056-761324
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลชนแดน 056-761324
หมายเลขภายใน
 สํานักปลัด
 กองการศึกษา
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองสาธารณสุขฯ
 ห้องนายกเทศมนตรี
 ห้องปลัดเทศบาล
 ห้องรองปลัดเทศบาล
 ห้องข้อมูลข่าวสาร

ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ

123
126 , 127
130 , 132
111 , 114 , 115
056-713734
129
124
103
105

