
งานทะเบบียนฯ    (61    กระบวนงาน  )

1. การแก ก้ไขรายการ กรณณีแก ก้ไขกลลลุ่มชาตติพพันธลธุ์หรรือกลลลุ่มของชนกลลลุ่มน ก้อย 
เนรืนื่องจากเปป็ นรายการทณีนื่ไมลุ่ถถูกต ก้องตามข ก้อเทป็จจรติง

2. การแก ก้ไขรายการในเอกสารการทะเบณียนราษฎร กรณณีแก ก้ไขรายการสพัญชาตติ
3. การแก ก้ไขรายการในเอกสารการทะเบณียนราษฎร
4. การแก ก้ไขรายการบ ก้าน กรณณีมณีรายการบ ก้านผติดไปจากข ก้อเทป็จจรติง หรรือบ ก้าน

เลขทณีนื่ซซซากพัน
5. การขอใบแทนหนพังสรือสซาคพัญเกณีนื่ยวกพับทะเบณียนชรืนื่อบลคคล กรณณีชซารลดในสาระ

สซาคพัญ หรรือสถูญหาย
6. การขอปรพับปรลงรายการ กรณณีบลคคลซซนื่งไมลุ่มณีสพัญชาตติไทย/บลคคลทณีนื่ไมลุ่มณีสถานะ

ทางทะเบณียนเคยมณีชรืนื่ออยถูลุ่ในทะเบณียนประวพัตติ แตลุ่ถถูกจซาหนลุ่ายรายการออกจาก
ทะเบณียนประวพัตติและฐานข ก้อมถูลทะเบณียนราษฎร เทศบาลตซาบลหนองหมถู

7. การขอปรพับปรลงรายการ กรณณีไมลุ่ปรากฏรายการบลคคลซ ซนื่งไมลุ่มณีสพัญชาตติไทยใน
ฐานข ก้อมถูลทะเบณียนราษฎร

8. การขอเปติดระบบกรณณีไมลุ่ปรากฏรายการบลคคลทณีนื่ไมลุ่มณีสถานะทางทะเบณียนใน
ฐานข ก้อมถูลทะเบณียนราษฎร

9. การขอลงรายการสพัญชาตติไทยในทะเบณียนบ ก้านตามมาตรา 23 แหลุ่งพระราช
บพัญญพัตติสพัญชาตติ (ฉบพับทณีนื่ 4) พ.ศ. 2551

10. การขอเลขทณีนื่บ ก้าน กรณณีทะเบณียนบ ก้านชพันื่วคราว 
11. การขอเลขทณีนื่บ ก้าน 
12. การขอหนพังสรือรพับรองการเกติด ตามมาตรา 20/1 
13. การจซาหนลุ่ายชรืนื่อและรายการบลคคลออกจากทะเบณียนบ ก้าน กรณณีคน

สพัญชาตติไทยหรรือคนตลุ่างด ก้าวทณีนื่มณีใบสซาคพัญประจซาตพัวคนตลุ่างด ก้าวตายในตลุ่าง
ประเทศ 

14. การจซาหนลุ่ายชรืนื่อและรายการบลคคลออกจากทะเบณียนบ ก้าน กรณณีมณีช รืนื่อ
และรายการบลคคลในทะเบณียนบ ก้านมากกวลุ่า 1 แหลุ่ง 

15. การจซาหนลุ่ายชรืนื่อและรายการบลคคลออกจากทะเบณียนบ ก้าน เมรืนื่อปรากฏ
วลุ่าบลคคลในทะเบณียนบ ก้านได ก้ตายไปแล ก้ว แตลุ่ยพังไมลุ่ได ก้จซาหนลุ่ายชรืนื่อและรายการ
บลคคล 

16. การจซาหนลุ่ายชรืนื่อและรายการบลคคลออกจากทะเบณียนบ ก้าน เมรืนื่อมณีคซาสพันื่ง
ศาลให ก้ผถู ก้ใดเปป็ นคนสาบสถูญ 

17. การแจ ก้งขอทซาหน ก้าทณีนื่เปป็ นเจ ก้าบ ก้าน 
18. การแจ ก้งรรืซอถอนบ ก้าน หรรือบ ก้านถถูกทซาลาย 
19. การตรวจ คพัด และรพับรองเอกสารการทะเบณียนราษฎร กรณณีเอกสาร

ต ก้นฉบพับหรรือเอกสารหลพักฐานทณีนื่เกป็บต ก้นฉบพับเอกสารการทะเบณียน 
20. การตรวจ คพัดและรพับรองเอกสารการทะเบณียนราษฎร 



21. การพติสถูจนธุ์สถานะ การเกติด และสพัญชาตติ กรณณีเดป็กทณีนื่ถถูกทอดทติซง เดป็ก
เรลุ่รลุ่อน หรรือเดป็กทณีนื่ไมลุ่ปรากฏบลพการณีหรรือบลพการณีทอดทติซง 

22. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีการใช ก้สถูตติบพัตร ใบแจ ก้งการย ก้ายทณีนื่อยถูลุ่ หรรือทะเบณียนบ ก้าน
แบบเดติม 

23. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนซซนื่งไมลุ่มณีสพัญชาตติไทยได ก้รพับการผลุ่อนผพันให ก้อยถูลุ่อาศพัย
ในราชอาณาจพักร เปป็ นกรณณีพติเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวลุ่าด ก้วยคนเข ก้าเมรือง
หรรือกฎหมายวลุ่าด ก้วยสพัญชาตติ 

24. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนซซนื่งไมลุ่มณีสพัญชาตติไทยทณีนื่ได ก้รพับอนลญาตให ก้มณีถตินื่นทณีนื่อยถูลุ่
ในประเทศไทย เปป็ นการถาวรขอเพตินื่มชรืนื่อในทะเบณียนบ ก้าน 

25. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนตลุ่างด ก้าวทณีนื่มณีหนพังสรือเดตินทางเข ก้ามาในประเทศไทย
ซซนื่งระยะเวลาการอนลญาตให ก้อยถูลุ่ในประเทศไทยยพังไมลุ่ส ติซนสลด มณีความประสงคธุ์
ขอเพตินื่มชรืนื่อในทะเบณียนบ ก้าน ท.ร. 13 

26. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนทณีนื่มณีสพัญชาตติไทยโดยการเกติด โดยมณีบติดาหรรือ
มารดาคนใดคนหนซนื่ง หรรือบติดาและมารดาเปป็ นผถู ก้ไมลุ่มณีสพัญชาตติไทย หรรือบลคคล
ทณีนื่ได ก้สพัญชาตติไทยโดยมณีคซาพติพากษาหรรือคซาสพันื่งของศาลโดยถซงทณีนื่สลด 

27. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนทณีนื่ไมลุ่มณีสพัญชาตติไทยตลุ่อมาได ก้รพับสพัญชาตติไทยตาม
กฎหมาย 

28. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนไทยทณีนื่เกติดในตลุ่างประเทศขอเพตินื่มชรืนื่อ โดยมณีเหตล
จซาเปป็ นทณีนื่ไมลุ่อาจเดตินทางกลพับประเทศไทย 

29. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนไมลุ่มณีสพัญชาตติไทยทณีนื่มณีใบสซาคพัญประจซาตพัวคน
ตลุ่างด ก้าวและเคยมณีชรืนื่อในทะเบณียนบ ก้านขอเพตินื่มชรืนื่อ 

30. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนสพัญชาตติไทยเดตินทางกลพับจากตลุ่างประเทศ หรรือ
เกติดในตลุ่างประเทศเดตินทางเข ก้ามาในประเทศไทย โดยไมลุ่มณีหลพักฐานแสดง
วลุ่าเปป็ นคนสพัญชาตติไทย 

31. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนสพัญชาตติไทยทณีนื่เกติดในตลุ่างประเทศโดยมณีหลพักฐาน
การเกติด 

32. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีคนสพัญชาตติไทยทณีนื่เดตินทางกลพับจากตลุ่างประเทศ โดย
ใช ก้หนพังสรือเดตินทางของตลุ่างประเทศ หรรือหนพังสรือสซาคพัญประจซาตพัว 
(Certificate of Identity) 

33. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีตกสซารวจตรวจสอบทะเบณียนราษฎรเมรืนื่อปณี  พ.ศ. 
2499 

34. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีบลคคลได ก้เสณียสพัญชาตติไทยหรรือสละสพัญชาตติไทย โดย
บทบพัญญพัตติแหลุ่งกฎหมายซซนื่งไมลุ่อาจพติจารณาสพันื่งการเปป็ นอยลุ่างอรืนื่น หรรือโดยคซา
สพันื่งของศาลถซงทณีนื่สลด หรรือเพติกถอนใบสซาคพัญประจซาตพัวคนตลุ่างด ก้าว 

35. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีบลคคลทณีนื่ถถูกจซาหนลุ่ายชรืนื่อและรายการบลคคลในทะเบณียน
บ ก้าน เนรืนื่องจากมณีชรืนื่อและรายการโดยมติชอบหรรือโดยทลจรติต 



36. การเพตินื่มชรืนื่อ กรณณีบลคคลอ ก้างวลุ่าเปป็ นคนมณีสพัญชาตติไทยขอเพตินื่มชรืนื่อใน
ทะเบณียนบ ก้าน โดยไมลุ่มณีหลพักฐานมาแสดง 

37. การเพตินื่มชรืนื่อ เดป็กอนาถา ซซนื่งอยถูลุ่ในความอลปการะเลณีซยงดถูของบลคคล 
หนลุ่วยงานเอกชน 

38. การเพตินื่มชรืนื่อ บลคคลทณีนื่ได ก้มณีการลงรายการ "ตายหรรือจซาหนลุ่าย" ใน
ทะเบณียนบ ก้านฉบพับทณีนื่มณีเลขประจซาตพัวประชาชน เนรืนื่องจากการแจ ก้งตายผติดคน 
หรรือสซาคพัญผติดในข ก้อเทป็จจรติง 

39. การรพับแจ ก้งการเกติด กรณณีการแจ ก้งสซานพักทะเบณียนอรืนื่น 
40. การรพับแจ ก้งการเกติด กรณณีเกติดในบ ก้าน และเกติดนอกบ ก้าน 
41. การรพับแจ ก้งการเกติด กรณณีเดป็กในสภาพแรกเกติด หรรือเดป็กไร ก้เดณียงสาถถูก

ทอดทติซง 
42. การรพับแจ ก้งการเกติด กรณณีเดป็กเรลุ่รลุ่อน หรรือเดป็กทณีนื่ไมลุ่ปรากฏบลพการณี หรรือ

บลพการณีทอดทติซงทณีนื่อยถูลุ่ในอลปการะ หรรือการสงเคราะหธุ์ 
43. การรพับแจ ก้งการเกติดเกตินกซาหนด กรณณีท ก้องทณีนื่อรืนื่น 
44. การรพับแจ ก้งการเกติดเกตินกซาหนด 
45. การรพับแจ ก้งการตาย กรณณีตายในบ ก้าน และตายนอกบ ก้าน 
46. การรพับแจ ก้งการตาย กรณณีมณีเหตลเชรืนื่อวลุ่ามณีการตาย แตลุ่ไมลุ่พบศพ 
47. การรพับแจ ก้งการตาย กรณณีไมลุ่ทราบวลุ่าผถู ก้ตายเปป็ นใคร 
48. การรพับแจ ก้งการตาย กรณณีสงสพัยวลุ่าตายด ก้วยโรคตติดตลุ่ออพันตรายหรรือตาย

ผติดธรรมชาตติ 
49. การรพับแจ ก้งการตาย กรณณีสซานพักทะเบณียนอรืนื่น 
50. การรพับแจ ก้งการตายเกตินกซาหนด กรณณีสซานพักทะเบณียนอรืนื่น 
51. การรพับแจ ก้งการตายเกตินกซาหนด 
52. การรพับแจ ก้งการเปลณีนื่ยนแปลงการจพัดการศพ 
53. การรพับแจ ก้งการย ก้ายกลพับเข ก้าทณีนื่เดติม 
54. การรพับแจ ก้งการย ก้ายเข ก้า 
55. การรพับแจ ก้งการย ก้ายทณีนื่อยถูลุ่ของคนทณีนื่ออกไปจากบ ก้านเปป็ นเวลานาน และ

ไมลุ่รถู ก้วลุ่าไปอยถูลุ่ทณีนื่ใด 
56. การรพับแจ ก้งการย ก้ายทณีนื่อยถูลุ่ของคนไปตลุ่างประเทศ 
57. การรพับแจ ก้งการย ก้ายปลายทาง 
58. การรพับแจ ก้งการย ก้ายออก 
59. การรพับแจ ก้งการย ก้ายออกจากทะเบณียนบ ก้านกลาง 
60. การรพับแจ ก้งการย ก้ายออกแล ก้ว แตลุ่ใบแจ ก้งการย ก้ายทณีนื่อยถูลุ่สถูญหาย หรรือ

ชซารลดกลุ่อนแจ ก้งย ก้ายเข ก้า 
61. การรพับแจ ก้งการย ก้ายออกและย ก้ายเข ก้าในเขตสซานพักทะเบณียนเดณียวกพัน 



กองชชาง    (18    กระบวนงาน  )

1.การขอตลุ่ออายลใบอนลญาตกลุ่อสร ก้าง ดพัดแปลง รรืซอถอนหรรือเคลรืนื่อนย ก้ายอาคาร
2.การขอใบรพับรองการกลุ่อสร ก้างดพัดแปลงหรรือเคลรืนื่อนย ก้ายอาคารตามมาตรา 32
3.การขอเปลณีนื่ยนผถู ก้ควบคลมงาน
4.การขออนลญาตกลุ่อสร ก้างอาคารตามมาตรา 21
5.การขออนลญาตเคลรืนื่อนย ก้ายอาคาร
6.การขออนลญาตดพัดแปลง หรรือใช ก้ทณีนื่จอดรถทณีนื่กลพับรถและทางเข ก้า - ออกของ
รถเพรืนื่อการอรืนื่นตามมาตรา 34
7.การขออนลญาตดพัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
8.การขออนลญาตเปลณีนื่ยนการใช ก้อาคารตามมาตรา 33
9.การขออนลญาตรรืซอถอนอาคาร ตามมาตรา 22
10. การแจ ก้งกลุ่อสร ก้างอาคารตามมาตรา 39 ทวติ
11. การแจ ก้งขลดดติน
12. การแจ ก้งเคลรืนื่อนย ก้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวติ
13. การแจ ก้งดพัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวติ
14. การแจ ก้งถมดติน
15. การแจ ก้งรรืซอถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวติ
16. การแจ ก้งเรตินื่มประกอบกติจการโรงงานจซาพวกทณีนื่ 2
17. การแจ ก้งเรตินื่มประกอบกติจการหลพังหยลดดซาเนตินงานตติดตลุ่อกพันเกตินกวลุ่าหนซนื่ง
ปณี
18. การแจ ก้งหยลดดซาเนตินงานตติดตลุ่อกพันเกตินกวลุ่าหนซนื่งปณี

งานสว วัสดดิการ    (3    กระบวนงาน  )

1. การขอรพับการสงเคราะหธุ์ผถู ก้ปลุ่ วยเอดสธุ์ 
2. การลงทะเบณียนและยรืนื่นคซาขอรพับเงตินเบณีซยความพติการ 
3. การลงทะเบณียนและยรืนื่นคซาขอรพับเงตินเบณีซยยพังชณีพผถู ก้สถูงอายล 

กองสาธารณสสุขฯ    (10    กระบวนงาน  )

1. การขอตลุ่ออายลใบอนลญาตจพัดตพั ซงตลาด 
2. การขอตลุ่ออายลใบอนลญาตจพัดตพั ซงสถานทณีนื่จซาหนลุ่ายอาหารหรรือสถานทณีนื่สะสม

อาหาร พรืซนทณีนื่เกติน 200 ตาราง  การขอตลุ่ออายลใบอนลญาตจซาหนลุ่ายสตินค ก้าในทณีนื่
หรรือทางสาธารณะ 



3. การขอตลุ่ออายลใบอนลญาตประกอบกติจการทณีนื่เปป็ นอพันตรายตลุ่อสลขภาพ 
4. การขอตลุ่ออายลใบอนลญาตประกอบกติจการรพับทซาการเกป็บและขนมถูลฝอยทพันื่วไป
5. การขอใบอนลญาตจพัดตพั ซงตลาด 
6. การขอใบอนลญาตจพัดตพั ซงสถานทณีนื่จซาหนลุ่ายอาหารและสถานทณีนื่สะสมอาหาร 

พรืซนทณีนื่เกติน 200 ตารางเมตร การขอใบอนลญาตจซาหนลุ่ายสตินค ก้าในทณีนื่หรรือทาง
สาธารณะ 

7. การขอใบอนลญาตประกอบกติจการทณีนื่เปป็ นอพันตรายตลุ่อสลขภาพ 
8. การขอใบอนลญาตประกอบกติจการรพับทซาการเกป็บ และขนมถูลฝอยทพันื่วไป 

งานการเจจ้าหนจ้าทบีที่    (6    กระบวนงาน  )

1. การขอรพับบซาเหนป็จตกทอด (กรณณีลถูกจ ก้างประจซาผถู ก้รพับบซาเหนป็จรายเดรือนหรรือ
บซาเหนป็จพติเศษรายเดรือนถซงแกลุ่กรรม)

2. การขอรพับบซาเหนป็จตกทอด (กรณณีลถูกจ ก้างประจซาผถู ก้รพับบซาเหนป็จรายเดรือนหรรือ
บซาเหนป็จพติเศษรายเดรือนถซงแกลุ่กรรม)

3. การขอรพับบซาเหนป็จปกตติของทายาท (กรณณีลถูกจ ก้างประจซาขององคธุ์กรปกครอง
สลุ่วนท ก้องถตินื่น ถซงแกลุ่กรรม)

4. การขอรพับบซาเหนป็จพติเศษของทายาท (กรณณีลถูกจ ก้างประจซาหรรือลถูกจ ก้าง
ชพันื่วคราวขององคธุ์กรปกครองสลุ่วนท ก้องถตินื่นถซงแกลุ่กรรมอพันเนรืนื่องจากการปฏติบพัตติ
งานในหน ก้าทณีนื่

5. การขอรพับบซาเหนป็จพติเศษของลถูกจ ก้างประจซาหรรือลถูกจ ก้างชพันื่วคราวขององคธุ์กร
ปกครองสลุ่วน  

6. การขอรพับบซาเหนป็จพติเศษรายเดรือนของลถูกจ ก้างประจซาขององคธุ์กรปกครอง
สลุ่วนท ก้องถตินื่น

กองคล วัง    (6    กระบวนงาน  )

1. การขออนลญาตทซาการโฆษณาโดยใช ก้เครรืนื่องขยายเสณียง
2. การจดทะเบณียนพาณติชยธุ์ (ตพั ซงใหมลุ่) ตามพ.ร.บ.ทะเบณียนพาณติชยธุ์พ.ศ. 2499

กรณณีผถู ก้ขอจดทะเบณียนเปป็ นบลคคลธรรมดา 
3. การจดทะเบณียนพาณติชยธุ์ (เปลณีนื่ยนแปลงรายการจดทะเบณียน) ตามพ.ร.บ.ทะ

เบณียนพาณติชยธุ์พ.ศ. 2499 กรณณีผถู ก้ขอจดทะเบณียนเปป็ นบลคคลธรรมดา 
4. การจดทะเบณียนพาณติชยธุ์ (เลติกประกอบพาณติชยกติจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบณียน

พาณติชยธุ์พ.ศ. 2499 กรณณีผถู ก้ขอจดทะเบณียนเปป็ นบลคคลธรรมดา 
5. การรพับชซาระภาษณีปก้าย 
6. การรพับชซาระภาษณีโรงเรรือนและทณีนื่ดติน 

กองการศศกษา    (1    กระบวนงาน  )



1. การรพับนพักเรณียนเข ก้าเรณียนระดพับกลุ่อนประถมศซกษาในสถานศซกษาสพังกพัดองคธุ์กร
ปกครองสลุ่วนท ก้องถตินื่น 


