
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ. 2540   เป็นกฎหมาย  ที่มีข้ึนเพ่ือรองรับ   
“ สิทธิได้รู้ ”  ของประชาชน   หรือสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐ   และ
ก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย   เพ่ือรองรับและคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนไปพร้อมกัน 
 

  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง   ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการจึง
ได้จัดตั้ง  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลต าบลสวนผึ้ง” ขึ้นเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่กฎหมาย
ก าหนด 
สิทธิของประชาชน 
  1. สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
  2. สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสาร 
  3. สิทธิในการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. สิทธิในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ 
  5. สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  6. สิทธิได้รับความคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบุคคล 
ข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลต าบลสวนผึ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้    ตามมาตรา  9 
  1. ผลการพิจารณาค าวินิจฉัยหรือค าสั่งที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน   รวมทั้งความเห็นแย้งและค าสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
  2. นโยบายการตีความแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  3. แผนงาน  โครงการ  และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  4. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ
เอกชน 
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  5. เอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา 
  6. สัญญาสัมปทาน   สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน   หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดท าบริการสาธารณะ 
  7. มติคณะรัฐมนตรี   หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี 
  8. ข้อมลูข่าวสารอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด  ได้แก่  การ
ประกวดราคา   ประกาศสอบราคา   และสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได ้
  1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ 
  2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
  3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเห็นภายใน 
  4. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคล 
  5. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
  6. ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวกับคดีกฎหมาย   หรือบุคคลเจ้าของข้อมูลมิให้เปิดเผย 
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ขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 

ผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
ยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ห้องส านักปลัดเทศบาล 

 
 

หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ 
เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผล 

 
 
 

  ยอมรับ          ไม่ยอมรับ 
 

เสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารพิจารณาและมีมติ 
 
 
 

แจ้งผู้ยื่นค าร้องทราบ 
 
 

  ยอมรับ          ไม่ยอมรับ 
 

แจ้งผู้ขอข้อมูลยื่นอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการด าเนินการและจัดเก็บหลักฐาน 
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ข้อมูลข่าวสารทีเ่ปิดเผยได้ 

เจ้าหน้าที่จัดหาข้อมูล 

 

มากว่า ๑   วัน       ภายใน  ๑   วัน 

 

ติดต่อนัดหมายมารับเอกสาร 

 

ถ่ายส าเนาเอกสาร/แจ้งค่าใช้จ่าย  (ถ้ามี) 

 

ช าระค่าธรรมเนียม 
ขนาด  A๔  แผ่นละ   ๑.๐๐   บาท 
ขนาด  F๔  แผ่นละ   ๑.๕๐   บาท 
ขนาด  B๔  แผ่นละ   ๒.๐๐   บาท 
ขนาด  A๓  แผ่นละ   ๓.๐๐   บาท 
รับรองส าเนาฉบับละ ๕.๐๐  บาท 

 
 
 
 
 

รับข้อมูลข่าวสาร 
 
 

เจ้าหน้าที่บันทึกผลการด าเนินการและจัดเก็บหลักฐาน 
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ขั้นตอนการรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ศูนย์ด ารงธรรม 
- ด้วยตนเอง   เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

- ทางโทรศัพท ์   - ลงเลขท่ีรับ      เสนอผู้บังคับบัญชา 
- ทางไปรษณีย ์   - ท าใบตอบรับมอบให้ผู ้
- ทางเว็บไซต ์     ที่มาด้วยตนเอง 
- ทางเฟสบุ๊ค 

 
 
        ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลฯ 

      แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

และด าเนินการ 
(๑)  รายงานให้ผู้ร้องทราบ 

           ๑. กลุ่มปญัหาความเดือดร้อนท่ัวไป  และ  กลุ่ม 
                   แสดงความคดิเห็น/อื่น ๆ  ภายใน ๑ วัน ท าการ 
                                                                             ๒. กลุ่มขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ ภายใน ๒ 
                                                                        วันท าการ 
          ๓. กลุ่มกล่าวโทษเจา้หน้าท่ีของรัฐ และกลุม่ 
                                                                        เบาะแสกระท าผิด ภายใน ๓ วันท าการ 
                                                                         (๒)  รายงานผลแจ้งศูนย์ด ารงธรรมฯ 
 
 

 
 

                                               ศูนย์ด ารงธรรมฯ เสนอผู้บังคับบัญชา 
                                                                                  เพื่อ  สั่งยุติเรื่อง/ให้ด าเนินการเพิ่มเติม/ 
                                                                                     ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
  1.  สัญชาติไทย 
  2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
  3.  มีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ข้ึนไป   ซึ่งได้ลงทะเบียน   และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ต่อเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
  4.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

ขั้นตอนการย่ืนค าขอ 
  ลงทะเบียนและยื่นค าขอด้วยตนเองภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี   โดยมีหลักฐานดังนี้ 
  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ 
ขอรับเงินผ่านธนาคาร 

วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
  จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด     จ่ายในอัตราตามเกณฑ์อายุดังนี้ 
  1)  อายุ  60-69  ปี   ได้รับคนละ    600   บาทต่อเดือน 
  2)  อายุ  70-79  ปี   ได้รับคนละ    700   บาทต่อเดือน 
  3)  อายุ  80-89  ปี   ได้รับคนละ    800   บาทต่อเดือน 
  4)  อายุ  90  ปีขึ้นไป   ได้รับคนละ     1,000   บาทต่อเดือน 
       จะจ่ายเป็นรายเดือนภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 

การสิ้นสุดการได้รับเบีย้ยังชีพ 
  1.  ตาย 
  2.  ขาดคุณสมบัติ 
  3.  แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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เบี้ยความพิการ 
 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
  1.  สัญชาติไทย 
  2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
  3.  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ขั้นตอนการย่ืนค าขอ 
  ลงทะเบียนและยื่นค าขอด้วยตนเอง   หรือกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถ   
หรือคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ยื่นค าขอแทน  โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน   ภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี  โดยมีหลักฐานดังนี้ 
  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
ผ่านธนาคาร 

วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ  (ได้รับเบี้ยความพิการคนละ  800  บาท/เดือน) 
  1.  รับเงินสดด้วยตนเอง 
  2.  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  3.  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
  4.  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิจะจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการ  ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 

การสิ้นสุดการได้รับเบีย้ยังชีพ 
  1.  ตาย 
  2.  ขาดคุณสมบัติ 
  3.  แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ย  ความพิการ 
  กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขตเทศบาลต าบลสวนผึ้ง   ให้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
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ผู้ป่วยโรคเอดส ์
 
 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินสงเคราะห ์
  1.  เป็นผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรอง   และท าการวินิจฉัยแล้ว 
  2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
  3.  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือถูกทอดทิ้งไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ 
  **  โดยจ่ายเป็นการโอนเข้าบัญชี  เดือนละ  500  บาททุกเดือน  ** 
 

ขั้นตอนหลักเกณฑ์  การพิจารณา 
  1.  ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์โดยน าหนังสือรับรองจากแพทย์มายื่นด้วย 
  2.  ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอด้วยตนเองได้  จะมอบอ านาจให้แก่ผู้อุปการะมา
ด าเนินการแทนได้ 
  3.  ตรวจสภาพความเป็นอยู่ขอผู้ขอรับการสงเคราะห์ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ 
 

หลักฐานการย่ืนขอรับเงินสงเคราะห ์
  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3.  ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์ได้รับรองว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ 
  4.  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
 
 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      ฝ่ายสวัสดิการสังคม      
ส านักปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง    โทร. 032-395242  ต่อ  23 , 24 
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1.  การแจ้งตาย 
 1.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่อและรายการบุคคล  (ถ้ามี) 
  -  ใบรับแจ้งการตาย  (ท.ร.4)  หรือ  หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง 
 

 1.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
      

เรียกตรวจเอกสารเพื่อคัดรับรองรายการบุคคลฯ 
 
 

ลงรายงานในใบมรณบัตร 
 
 

จ าหน่ายชื่อผู้ตายออกจากทะเบียน  โดยประทับค าว่า  “ตาย”  สีแดง 
ไว้หน้ารายการคนตาย 

 
 

มอบใบมรณบัตรและหลักฐานคืนแก่ผู้แจ้ง 
 
 
 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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2.  การแจ้งการย้ายที่อยู่  (ย้ายออกปกติ) 
 2.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าบ้าน 
  -  หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน  (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบจากเจ้าบ้าน  (กรณีมอบหมาย) 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงผู้ย้ายที่อยู่กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเอง 
 

 2.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
(ถึงแม้ว่าเจ้าบ้านไม่สามารถไปแจ้งย้ายออกให้ได้ผู้ที่อยู่สามารถ 

ขอท าหน้าที่เจ้าบ้านเพ่ือย้ายชื่อตนเองออกได้) 
 
 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  และรายการบุคคลที่ย้ายออกลงรายการใน 
ใบแจ้งการย้ายที่อยู่  และจ าหน่วยรายการบุคคลที่จะย้ายออกในทะเบียนบ้าน 

และส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน) 
โดยจะประทับค าว่า  “ย้าย”  สีน้ าเงินไว้หน้ารายการฯ  และระบุว่าย้ายไปที่ใด 

 
 

นายทะเบียนมอบหลักฐานการแจ้งคืนผู้แจ้ง  พร้อมทั้งใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่  1 
และ  2  เพ่ือน าไปแจ้งย้ายเข้าต่อไป 

 
 
 

  ใช้ระยะเวลาในการบริการ  ทั้งสิ้น  ไมเ่กิน  5  นาที 
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3.  การแจ้งการย้ายที่อยู่  (ย้ายเข้าปกติ) 
 3.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าบ้าน 
  -  หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน  (กรณีผู้แจ้งย้ายไม่ใช่เจ้าบ้าน) 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบจากเจ้าบ้าน  (กรณีมอบหมาย) 
  -  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่  (ท.ร.6)  ตอนที่  1  และ  2   ซึ่งเจ้าบ้านลงนามยินยอมให้ย้ายเข้าแล้ว 
 

 3.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

ยื่นเอกสาร  และหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีจะย้ายเข้า 
 

 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  และรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
และเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับเจ้าบ้าน) 

โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน 
แล้วมอบส าเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง 

 
 

 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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4.  การแจ้งการย้ายที่อยู่  (รับแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมตัิ) 
 4.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  ของบ้านที่จะย้ายเข้า 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของผู้แจ้งย้าย 
  -  เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่ 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ 
  -  หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายข้าวของเข้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถ 
ไปด าเนินการแจ้งย้ายได้) 
 

 4.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

ยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า 

 

 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน  และลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ 
โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อในช่อผู้แจ้งย้ายออก  และช่องผู้แจ้งย้ายเข้า 

เจ้าบ้านลงลายมือชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้า 
 
 
 

พิมพ์ทะเบียนบ้านเพ่ิมคนย้ายเข้า  แล้วคืนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรฯ 
แก่ผู้แจ้ง  เสียค่าธรรมเนียม  20  บาท 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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5.  การขอเลขที่บ้าน 
 5.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -  ใบค าร้องขอเลขรหัสประจ าบ้าน (ท.ร.900) 
  -  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)  หรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
 

 5.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

ยื่นค าขอ 

 

 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองบุคคลฯ 

 

 

ก าหนดบ้านเลขที่ 

 

 

มอบทะเบียนบ้าน 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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6.  การตรวจและรับรองรายการทะเบียนราษฎร 
 6.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

 6.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองบุคคลฯ 

 

 

ยื่นค าร้อง 

 

 

คัดรับรองรายการ 

 

 

มอบหลักฐานเอกสารคืนแก่ผู้แจ้ง 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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7.  การแก้ไขรายการบุคคล 
 7.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  แบบ ช.3 , เปลี่ยนชื่อสกุล  แบบ ช.5 
  -  ทะเบียนบ้าน 
 

 7.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองรายการบุคคลฯ 

 

 

ยื่นค าร้อง 

 

 

แก้ไขรายการบุคคล 

 

 

มอบเอกสารหลักฐานคืนแก่ผู้แจ้ง 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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8.  การแก้ไขรายการบ้าน 
 8.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -  หนังสือเปลี่ยนแปลงสถานภาพเจ้าบ้าน 
  -  ทะเบียนบ้าน 
 

 8.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองรายการบุคคลฯ 

 

 

ยื่นค าร้อง 

 

 

แก้ไขรายการบ้าน 

 

 

มอบเอกสารหลักฐานคืนแก่ผู้แจ้ง 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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9.  การพิมพ์ทะเบียนบ้านใหม่กรณีช ารุด  หรอืสูญหาย 
 9.1  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -  บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบ  และหนังสือมอบอ านาจ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถ 
เดินทางมาเองได้) 
  -  ทะเบียนบ้าน 
 

 9.2  ขั้นตอนการติดต่อ 
 

เรียกเอกสารหลักฐานเพื่อคัดแบบรับรองรายการบุคคลฯ 

 

 

ยื่นค าร้อง 

 

 

สั่งพิมพ์ทะเบียนบ้าน 

 

 

มอบเอกสารหลักฐานคืนแก่ผู้แจ้ง 

 

 

ใช้ระยะเวลาในการบรกิาร  ทั้งสิ้น  ไม่เกิน  5  นาที 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
 

ขั้นตอนการเขียนค าร้องทั่วไป 
  1.  ขอใบค าร้องทั่วไปจากเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 
  2.  ขอรายละเอียดให้ครบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในใบค าร้องทั่วไป 
  3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  4.  นายกเทศมนตรี  ,  ปลัดเทศบาล  มีอ านาจอนุมัติ 
  5.  งานป้องกัน ฯ ด าเนินการ 
  6.  รายงานผลให้นายกเทศมนตรี  ,  ปลัดเทศบาล ทราบ 
 

ขั้นตอนการระงับเหตุเพลิงไหม้  (บ้านที่อยู่อาศัย) 

  1.  ได้รับการแจ้งเหตุ (วิททยุ  โทรศัพท์  บุคคล) 
  2.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบพื้นท่ี   ข้อเท็จจริง 
  3.  รายงานหัวหน้างานป้องกัน ฯ ทราบ 
  4.  แจ้งต ารวจในพื้นที่ทราบ 
  5.  เหตุเกิดในพื้นที่รถยนต์บรรทุกน้ าออกปฏิบัติการพร้อมรายงานผลทางวิทยุให้ศูนย์ทราบ 
  6.  หัวหน้างานป้องกัน ฯ รายงานเหตุให้นายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล  ทราบ 
  7.  ถ้าเป็นเหตุใหญ่ให้ศูนย์ฯ เรียกขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียง 
  8.  หัวหน้างานป้องกัน ฯ  รายงานเหตุให้นายกเทศมนตรี , ปลัดเทศบาล ทราบ 
  9.  ท าการจดข้อมูลร่วมต ารวจ 
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