
คู่มือส ำหรับประชำชน : 1. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช   กระทรวง
สาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที ่            ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาตต่อ            เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ.....วันก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่
เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า          2ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
  2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ(ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์(ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวดโทร 0-7538-1303/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:00 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 



 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :0 - 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ประเภทการตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบให้
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น) 
 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส ำเนำ 1 ฉบับ) 
(เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / 
ส ำเนำ 1 ฉบับ) (เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆตำมที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นประกำศก ำหนด) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (ฉบับจริง 
1 ฉบับ / ส ำเนำ 1 ฉบับ) (เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆตำมที่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นส ำเนำใบอนุญำต
สิ่งปลูกสร้ำงอำคำรหรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำรนั้นสำมำรถใช้
ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร (ส ำเนำ 1 
ฉบับ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนที่ตั้งตลำด (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส ำเนำ 
1 ฉบับ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

8) 

 

เอกสำรและหลักฐำนอ่ืนๆตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นประกำศ
ก ำหนดเช่นใบรับรองแพทย์ของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของใน
ตลำดหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่องสุขำภิบำลอำหำร
ตำมหลักสูตรที่ท้องถิ่นก ำหนดเป็นต้น (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส ำเนำ 
1 ฉบับ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำดฉบับละไม่เกิน 
2,000 บำทต่อปี 
(ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น) 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวด โทร 0-7538-1303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
 
  
 
 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ในกรณีทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 

1)พ.ร.บ.  ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

 

2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

3)กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะของตลำดพ.ศ. 2551 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 09/09/2558 
22:39 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 2. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 



ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวดโทร 0-75381303/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :0 - 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 15 นาท ี - 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าใน
ที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมำยเหตุ: -) 

30 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 
 

(หมำยเหตุ: -) 

3 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 

1 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

   2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

5) กำรพิจำรณำ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

(หมำยเหตุ: -) 

30 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ ำหน่ำยสินค้ำ (กรณีเร่ขำยไม่ต้องมีแผนที่) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำร
หรือเอกสำรหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรสุขภิบำล
อำหำร (กรณีจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทอำหำร) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำง
สำธำรณะ 
     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งท่ีใดโดย
ปกติฉบับละไม่เกิน 500 บำทต่อปี 
     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำยฉบับละไม่เกิน  50  บำท 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้
ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 

19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง 
 
 
ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 09/09/2558 23:05 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน :  3. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) 
จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 
 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 
 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 



 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 
 (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวดโทร 0-7538-1303/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :3 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

30 นาท ี - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 
 

(หมำยเหตุ: -) 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน - 

 

5) กำรพิจำรณำ 15 นาท ี - 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  
 

(หมำยเหตุ: -) 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำเอกสำรสิทธิ์หรือสัญญำเช่ำหรือสิทธิอื่นใดตำมกฎหมำยใน
กำรใช้ประโยชน์สถำนที่ท่ีใช้ประกอบกิจกำรในแต่ละประเภทกิจกำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรที่แสดง
ว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่ขออนุญำตได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

เอกสำรหรือหลักฐำนเฉพำะกิจกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้มีกำร
ประเมินผลกระทบเช่นรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ (HIA) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

ผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจกำรที่
ก ำหนด) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

10) 

 

ใบรับรองแพทย์และหลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่องสุขำภิบำล
อำหำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี (คิดตำมประเภทและ
ขนำดของกิจกำร) 
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้
ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

2)กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพพ.ศ. 
2545 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 09/09/2558 23:57 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่ 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 4. กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ(ระบ)ุ 
 



  2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ(ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
   (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์(ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
   (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
ขั้นตอนระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้นสถำน
ประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค ำขอใบอนุญำต
ในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำยที่รับผิดชอบในกำร
ให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น) / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
( 1. อปท.สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร ) 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :0 - 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ตรวจสอบเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

10 ถึง 15 นาที เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

2.ประเภทการตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่
แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่
สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้
ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมำยเหตุ: -) 

15 ถึง 30 นาที เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

3.ประเภทการพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออกใบอนุญาตกรณี
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

1 ถึง 2 วัน เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

4.ประเภท - 
การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 1. กรณี
อนุญาตมีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น

3 ถึง 5 วัน เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 2. กรณีไม่อนุญาตแจ้งค าสั่งไม่ออก
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

5) กำรตรวจสอบเอกสำร 

5.ประเภท - 
ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนด 
 

(หมำยเหตุ: -) 

15 ถึง 20 นาที เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) (ฉบับจริง 1 ฉบับ / 
ส ำเนำ 1 ฉบับ) เอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (ฉบับจริง 
1 ฉบับ / ส ำเนำ 1 ฉบับ) เอกสำรยืนยันตัวตน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นส ำเนำใบอนุญำต
สิ่งปลูกสร้ำงอำคำรหรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำรนั้นสำมำรถใช้
ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร (ส ำเนำ 1 
ฉบับ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนที่ตั้งตลำด (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส ำเนำ 
1 ฉบับ)เอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำดหรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่องสุขำภิบำลอำหำรตำม
หลักสูตรที่ท้องถิ่นก ำหนด (ฉบับจริง 1 ฉบับ / ส ำเนำ 1 ฉบับ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 



 
 
 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งตลำดฉบับละไม่เกิน 2,000 
บำทต่อปี 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวดโทร 0-7538-1303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
เลขที่รับ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. แบบต.1 
 
ค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 
เขียน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hell
ip;&hellip;&hellip; 
 
วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
ข้าพเจ้า ( ) บุคคลธรรมดา ( ) นิติบุคคล
ชื่อ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip
;&hellip;&hellip;&hellip;..อายุ&hellip;&hellip;&hellip;ปี 
 
สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;.เลขประจ าตัวประชาชน
เลขที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;อยู่บ้านเลขที่/ส านักงาน
เลขที่&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip; 
 
ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 
1. ชื่อ
ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
จ านวน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.แผง 
 
2. ตั้งอยู่เลขที่&hellip;&hellip;&hellip;.ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..



ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;.อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
3. เนื้อท่ีตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;ตารางเมตรตั้งอยู่ห่างจากโรงงานก าจัด
ขยะโรงงานก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 
โรงงานบ าบัดน้ าเสียโรงเลี้ยงสัตว์สุสานฌาปนสถานโรงพยาบาลสถานศึกษาหรือสถานที่อ่ืนใดที่จะมี 
 
ผลกระทบต่อสุขลักษณะตลาดหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากตลาดในลักษณะ
เดียวกัน&hellip;&hellip;&hellip;เมตร 
 
4. ผู้จัดการ
ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;.&hellip;อายุ&hellip;&hellip;.ปีสัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;.... 
 
ตรอก/ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;หมู่ที่&hellip;&hellip;&hellip;..
ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
5. พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 
 
5.1 ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการหากเป็นนิติบุคคลให้น าส าเนาหนังสือรับรอง 
 
การจดทะเบียนนิติบุคคลมาประกอบด้วย 
 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 
5.3 หลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ 
 



ควบคุมอาคาร 
 
5.3 กรณีเจ้าของไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอ านาจน าหนังสือมอบอ านาจ 
 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจมาแสดง 
 
ขอรับรองว่าข้อความในแบบค าขอนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;.ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;.&hellip;
) 
 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามล าดับ 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
 (ลง
ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;&hellip;. 
 
 
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;..) 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel



lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
 (ลง
ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;.&hellip; 
 
 (&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
&hellip;&hellip;) 
 
ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลชะอวด 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
(ลง
ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;.&hellip; 
 
 
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;) 
 
ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h



ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
(ลง
ชื่อ)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;.&hellip; 
 
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;..) 
 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
หมายเหตุได้ออกใบอนุญาตเล่มที่&hellip;&hellip;เลขที่&hellip;&hellip;.. ลง
วันที่&hellip;&hellip;&hellip;เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบต.2 
 



ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
เล่มที่&hellip;&hellip;&hellip;.เลขที&่hellip;&hellip;&hellip;/&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลต าบลทาทุ่งหลวง 
 
อนุญาต&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip; 
 
สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;อยู่
บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;หมู่ที่&hellip;&hellip;..
ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 
 
จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&h
ellip;.หมายเลข
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
จัดตั้งตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ชื่อตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;เนื้อท่ี
ตลาด&hellip;&hellip;.&hellip;..&hellip;&hellip;.ตารางเมตร
จ านวน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;แผง 
 
ตั้งอยู่เลขที่&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;..ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;
ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..
ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..........จัง 
 
หวัด.............................................
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip; 
 
ผู้จัดการ
ตลาด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;.อายุ&hellip;..&hellip;.ปีสัญชาติ&hellip;&hellip;...&hellip;อยู่
บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;หมู่ 
 



ที&่hellip;.&hellip;.ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;หมายเลข
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
เสียค่าธรรมเนียมปีละ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;..&hellip;บาท
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;.&hellip;&hellip;....)ตามใบเสร็จรับเงิน 
 
เล่มที่&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;..เลขที&่hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;ลง
วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;. 
 
(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลทา 
 
ทุ่งหลวงเรื่องตลาดพ.ศ. 2553 
 
(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องโดย 
 
มิอาจแก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
 
(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ 
 
4.1)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 
 
4.2)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&helli
p;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่. &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 



 
ลง
ชื่อ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip
;&hellip;&hellip; 
 
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;.) 
 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ค าเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่ายณสถานที่ประกอบกิจการ 
 
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 
(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
(มีต่อด้านหลัง) 
 
รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 
 
วัน/เดือน/ปี 
 
ที่ออกใบอนุญาต 
 
 
วัน/เดือน/ปี 
 
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต 
 
 
ใบเสร็จรับเงิน 
 
ลงชื่อ 
 
เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
เล่มที่ 
 



เลขที่ 
 
วัน/เดือน/ปี 
 
เลขที่รับ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; แบบต.3 
 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
เขียน
ที&่hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
วันที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
เรียนเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
ข้าพเจ้า&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
อายุ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..ปี
สัญชาติ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
อยู่บ้านเลขท่ี&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;
ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..... 
 
จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 
รหัสไปรษณีย์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
ขอยื่นเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
ตั้งอยู่บ้านเลขที่&hellip;&hellip;&hellip;...
ซอย&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ถนน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
ต าบล&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
อ าเภอ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. 



 
จังหวัด&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; รหัสไปรษณีย์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.
โทรศัพท์&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
 
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิมเล่มที่&hellip;&hellip;&hellip;เลขที่&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;ลง
วันที่&hellip;&hellip;&hellip;เดือน&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..
พ.ศ&hellip;&hellip;&hellip;.. 
 
เกิดการสูญหาย/ถูกท าลาย/ช ารุดใน
สาระส าคัญ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip
;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;. 
 
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 
 
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขท่ีได้วางไว้ทุกประการพร้อมนี้ได้แนบส าเนา 
 
ทะเบียนบ้านส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและเอกสารหลักฐานตามที่เทศบัญญัติก าหนดมาด้วย 
 
ลง
ชื่อ&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip
;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; 

 
(&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;) 
 
ผู้ขออนุญาต 
 
ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 

1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

2)กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะของตลำดพ.ศ. 2551 

 

3)พ.ร.บ.  ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 02/08/2558 23:25 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 5. กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่
เกิน              200 ตำรำงเมตร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตร
และ                 มิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/             กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 



 
 2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :3 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 30 นาท ี - 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมำยเหตุ: -) 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

5) กำรพิจำรณำ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 

5) 

 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นส ำเนำใบอนุญำต
สิ่งปลูกสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรของ
สถำนประกอบกำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำตผู้ช่วยจ ำหน่ำยอำหำรและผู้
ปรุงอำหำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและ
สถำนที่สะสมอำหำรพื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตรฉบับละไม่เกิน 
3,000 บำทต่อปี 
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวดโทร  0-7538-1303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้
ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง 



 
 
ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 
ตารางเมตร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 10/09/2558 18:40 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 6. กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่น
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
(ระบุ) 
 
 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
 
 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
 
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 
 (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิน่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานทีใ่ห้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวดโทร 075381303/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :3 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมำยเหตุ: -) 

30 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัว
อันสมควร 

1 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

5) กำรพิจำรณำ 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น 
 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี (คิดตำมประเภทและ
ขนำดของกิจกำร) 
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ (ระบุตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น)   
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลชะอวดโทร 0-75381303 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
19.1ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วนให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกิน 15 วันและให้แจ้งต่อผู้
ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 19.1 ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง 
 



 
ชื่อกระบวนงำน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมอนามัยกรมอนามัยกรมอนามัย 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

 

2)กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรและมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพพ.ศ. 
2545 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 09/09/2558 23:46 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 7. กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรกรณีแก้ไขรำยกำรสัญชำติ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ร้องได้แก่ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผู้
ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 
2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติได้แก่ 
 
(1) นายอ าเภอเป็นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติ&quot;เป็นสัญชาติ
ไทย&quot; เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย 
 
(2) นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไม่มี
สัญชาติหรือจากสัญชาติอ่ืน&quot;เป็นสัญชาติอ่ืน&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลง
รายการผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้อง
ด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านัก
ทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้านพยาน
บุคคลที่น่าเชื่อถือรวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

5 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้มอบหมายพร้อมหนังสือมอบหมายกรณีมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนท.ร. 14 ของผู้ร้อง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรที่ต้องกำรจะแก้ไข 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

5) 

 

เอกสำรอ่ืนทีู่ทำงรำชกำรออกให้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 20:35 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 8. กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้องได้แก่ผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผู้ร้องยังไม่
บรรลุนิติภาวะ) 
 
2. การแก้ไขรายการซึ่งไม่ใช่รายการสัญชาติได้แก่ 
 
(1) นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง 
 
(2) นายอ าเภอเป็นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมี



รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้อง
ด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านัก
ทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบล่ชะอวดโทร. 
075-381311)) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือรวบรวมพร้อมความเห็นเสนอให้นาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา 

10 วัน เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบล่ชะอวดโทร. 
075-381311)) 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบล่ชะอวดโทร. 
075-381311)) 

5 วัน เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หลักฐำนที่ขอแก้ไขเช่นทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนสูติบัตรมรณบัตร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียนโทร. 1547 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักบริหำรกำรทะเบียนกรมกำรปกครองถ.ล ำลูกกำคลอง 9  อ.ล ำลูกกำจ.ปทุมธำนีโทร 1548 
หรือ www.bora.dopa.go.th 
ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบล่ชะอวดโทร. 075-381311)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรส าเนาคู่มือประชาชน 
19/08/2015 14:33 /กนกอรเสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 9. กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรกรณีแก้ไขรำยกำรสัญชำติ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ร้องได้แก่ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผู้
ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 
2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติได้แก่ 
 
(1) นายอ าเภอเป็นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสัญชาติ&quot;เป็นสัญชาติ
ไทย&quot; เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาได้สัญชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย 
 
(2) นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไม่มี
สัญชาติหรือจากสัญชาติอ่ืน&quot;เป็นสัญชาติอ่ืน&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลง
รายการผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้อง
ด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านัก
ทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้านพยาน
บุคคลที่น่าเชื่อถือรวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอ าเภอ 
(แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

5 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้มอบหมายพร้อมหนังสือมอบหมายกรณีมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนท.ร. 14 ของผู้ร้อง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

เอกสำรกำรทะเบียนรำษฎรที่ต้องกำรจะแก้ไข 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

5) 

 

เอกสำรอ่ืนทีู่ทำงรำชกำรออกให้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 21:00  กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 10. กำรแก้ไขรำยกำรบ้ำนกรณีมีรำยกำรบ้ำนผิดไปจำกข้อเท็จจริงหรือบ้ำนเลขที่
ซ้ ำกัน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้อง



ด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านัก
ทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนข้อเท็จจริงพยานเอกสารพยานบุคคลและพยาน
แวดล้อมและรวบรวมความเห็นเพื่อเสนอให้นายทะเบียน
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

5 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจและบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้มอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีมอบอ านาจ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ ากัน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ า
กันส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:34 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 11. กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 
22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะต
องยื่นค าขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานท
องถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 



สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรดัดแปลงอำคำรรื้อถอน
อำคำรเคลื่อนย้ำยอำคำรดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถที่กลับรถและ
ทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรยื่น (แบบข. 5) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
แล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ .ศ . 2522 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารส าเนา
คู่มือประชาชน 22/07/2015 18:22 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 12. กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทวิไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 
ที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนดเพ่ือท าการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว 
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร 
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให 
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ 
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได ้
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 วัน - 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด )) 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำรดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำย
อำคำร (แบบข.๖) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำตหรือใบรับแจ้ง - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้ครอบครอง
อำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (เฉพำะกรณีที่อำคำร
ที่ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำนรับรองว่ำได้ควบคุมงำนเป็นไปโดย
ถูกต้องตำมที่ได้รับใบอนุญำต 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 18:33 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 13. กำรขอปรับปรุงรำยกำรกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถำนะ
ทำงทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจ ำหน่ำยรำยกำรออกจำกทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูล                 
ทะเบียนรำษฎร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนถูกจ าหน่ายรายการในทะเบียนประวัติและ
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไม่ไปรายงานตัวไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเป็น
เวลานานหรือสาเหตุอ่ืนๆซึ่งท าให้ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรต้องสอบสวนพยาน
บุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันหรือเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ร้องจ านวน 3 คนเพ่ือให้การรับรอง
ยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล 
 
หมายเหตุ 
1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอ
จะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพ่ิมข้ึน 
4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดท ำทะเบียนประวัติหรือเคยมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้ำน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 40 วันท าการ 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยื่นค าร้องและจัดท าค าร้องตามแบบพิมพ์ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เพ่ือพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายอ าเภอ/
ผู้อ านวยการเขตพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขตพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

4) กำรพิจำรณำ 

-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัตินายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านักทะเบียน
กลางตรวจสอบเพื่อปรับปรุงรายการโดยคืนสถานภาพรายการ
บุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและแจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
-กรณีท่ีมีค าสั่งอนุมัติให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

(หมำยเหตุ: -) 

7 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

5) กำรพิจำรณำ 

ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสารผลการ
พิจารณาอนุมัติของนายทะเบียนและด าเนินการปรับปรุง
รายการโดยคืนสถานภาพรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

(หมำยเหตุ: -) 

12 วันท าการ ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

6) กำรพิจำรณำ 

-ส านักทะเบียนกลางแจ้งผลการด าเนินการปรับปรุงรายการ
โดยคืนสถานภาพรายการบุคคลของผู้ยื่นค าขอในฐานข้อมูล

5 วันท าการ ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ทะเบียนราษฎร   
-ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นค าขอ
มาด าเนินการปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตัวของ
ตนเองให้ถูกต้องตรงกัน/จัดท าบัตรประจ าตัว (แล้วแต่กรณี) 

(หมำยเหตุ: -) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย/แบบส ำรวจเพื่อจัดท ำทะเบียนประวัติ
บุคคลที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียน (แบบ 89) (แล้วแต่กรณี) 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย/บัตรประจ ำตัวบุคคลที่ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียน (แล้วแต่กรณี) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสำรอ่ืนซึ่งมีรูปถ่ำยท่ีทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) เช่นหนังสือ
รับรองกำรเกิดหลักฐำนกำรศึกษำหลักฐำนกำรปล่อยตัวคุมขังฯลฯ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

4) 

 

รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว (กรณีไม่มีเอกสำรที่มีรูปถ่ำยท่ีทำงรำชกำรออก
ให้มำแสดง) 

ฉบับจริง2ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชนของพยำนผู้รับรองตัว
บุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมำยเหตุ: (โทร 1567)) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 150 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 280 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 80 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย /บุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:40 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 14. กำรขอปรับปรุงรำยกำรกรณีไม่ปรำกฏรำยกำรบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย                     
ในฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีของชนกลุ่มน้อยเลขประจ าตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย 6, 7 ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานได้รับการส ารวจ
และจัดท าทะเบียนประวัติไว้แล้วแต่ไม่ปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้นาย
ทะเบียนสอบบันทึกถ้อยค าบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันจ านวน 3 คนเพ่ือให้การรับรอง 
หมายเหตุ 
1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณา
ได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอ
จะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือ



ว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพ่ิมข้ึน 
4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :40 วันท าการ 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ยื่นค าร้องและจัดท าค าร้องตามแบบพิมพ์ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

1) สอบสวนข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เพ่ือพิสูจน์ยืนยันสถานะบุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
 

5 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

4) กำรพิจำรณำ 

-กรณีทู่ีมีค าสั่งอนุมัติ นายทะเบียนส่งเรื่องให้ส านัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือขอปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิม
ชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นหนังสือ 
-กรณีท่ีมีค าสั่งไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย 

(หมำยเหตุ: -) 

7 วันท าการ ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

5) กำรพิจำรณำ 

ส านักทะเบียนกลางตรวจสอบหลักฐานเอกสารผลการ
พิจารณาอนุมัติของนายทะเบียนและด าเนินการปรับปรุง
รายการโดยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 

(หมำยเหตุ: -) 

12 วันท าการ ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

6) กำรพิจำรณำ 

-ส านักทะเบียนกลางแจ้งผลการด าเนินการปรับปรุงรายการ
โดยการเพ่ิมชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร 
-ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นค าขอ
มาด าเนินการเพ่ิมชื่อในเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตัว
ของตนเอง/จัดท าบัตรประจ าตัว 

(หมำยเหตุ: -) 

5 วันท าการ ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

 
 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อย กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) 

 

เอกสำรอ่ืนซึ่งมีรูปถ่ำยท่ีทำงรำชกำรออกให้ (ถ้ำมี) เช่นหนังสือ
รับรองกำรเกิดหลักฐำนกำรศึกษำหลักฐำนกำรปล่อยตัวคุมขังฯลฯ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

3) 

 

รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว (กรณีไม่มีเอกสำรที่มีรูปถ่ำยท่ีทำงรำชกำรออก
ให้มำแสดง) 

ฉบับจริง2ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ ำตัวประชำชนของพยำนผู้รับรองตัว
บุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

(หมำยเหตุ: (โทร 1567)) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 40 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 100 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 15 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:44 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 15. กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุม
งานใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตอง
ระงับการด าเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอม



ของผูควบคมุงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบละชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1) 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) บัตรประจ ำตัวประชำชน - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

ส ำเนำหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงำนคนเดิมทรำบว่ำได้บอกเลิกมิ
ให้เป็นผู้ควบคุมงำนแล้วพร้อมหลักฐำนแสดงกำรรับทรำบของผู้
ควบคุมงำนคนเดิม (แบบน. 5) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

4) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนคนใหม่ตำมมำตรำ 30            
วรรคสอง (แบบน. 8) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
แล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

6) 

 

ส ำเนำหนังสือแจ้งกำรบอกเลิกผู้ควบคุมงำน (แบบน. 7) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุม
งานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 19:15 / 
กนกอรเสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน :  16.กำรขอรับบ ำเหน็จปกติของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจ าที่ได้ท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 1 ปี
บริบูรณ์ถึงแก่ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้
จ่ายเงินบ าเหน็จปกติให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 
8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร



หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติพร้อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ าสังกัดและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ 

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรับบ ำเหน็จปกติลูกจ้ำง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกติลูกจ้างที่หน่วยงานต้น
สังกัด) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 

 

ใบมรณบัตร 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด โทรศัพท์ 075-381303 ต่อ 107 , 108 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) - แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ      -ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก าหนด) 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 



 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่
กรรม) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม)ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 13:05 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 17. กำรขอรับบ ำเหน็จพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำว                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวดอ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวงมหาดไทย 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับ
บ าเหน็จพิเศษให้จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดย
อนุโลม 
 
2. กรณีทายาทลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของ
ชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทาง
ราชการหรือจากหน่วยงานอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 
 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 



(หมำยเหตุ: -) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวสังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจ
พิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอ านาจ 
  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษและให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่ทายาท
ต่อไป 
 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักปลัดเทศบำลกองคลังเทศบำลต ำบลชะอวด 

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรับบ ำเหน็จพิเศษลูกจ้ำง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้างที่หน่วยงานต้น
สังกัด) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

3) 

 

ใบมรณบัตร 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 ต่อ 107 , 108 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ     2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก าหนด) 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจา้งประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ส าเนาคู่มือประชาชน 
28/07/2015 15:38 / กนกอร  เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 18. กำรขอรับบ ำเหน็จพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตาม
หน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลยนอกจากจะได้
บ าเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาณ
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง 
 



2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ 
 
3. กรณีหากลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของ
ชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทาง
ราชการหรือจากหน่วยงานอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 
 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

- เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับ  
บ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

 

 

 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ 
  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษโดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวต่อไป 
 

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรับบ ำเหน็จพิเศษลูกจ้ำง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้างที่หน่วยงานต้น
สังกัด) 

- 

2) 

 

ใบรับรองของแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) -   เทศบาลต าบลชะอวด  โทรศัพท์ 075-381303 ต่อ 107 , 108 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 14:07 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 19. กำรขอรับบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ได้รับอันตราย
หรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย 
 
2. ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 



4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน
พร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนผู้รับผดิชอบคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

3) กำรพิจำรณำ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษรายเดือนโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ลูกจ้างประจ าต่อไป   

(หมำยเหตุ: (ส ำนักปลัดเทศบำลกองคลังเทศบำลต ำบลชะอวด 
)) 

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรับบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือนลูกจ้ำง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างที่
หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 

 

ใบรับรองของแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 ต่อ 107 , 108 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 

(หมำยเหตุ: -) 

หมำยเหตุ 
- 
 



 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส าเนาคู่มือประชาชน 28/07/2015 15:48 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 20. กำรขอเลขที่บ้ำนกรณีทะเบียนบ้ำนชั่วครำว 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้อง
ด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านัก
ทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311 (ที่บ้ำนตั้งอยู่)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้ำน (ท.ร. 9) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

เอกสำรกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมท่ีดิน 

4) 

 

เอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 



หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอเลขท่ีบ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราวส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 05:49 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 21. กำรขอเลขที่บ้ำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอ าพรางหรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญต้อง
ด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลางให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้
ส านักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส่งให้ส านัก
ทะเบียนกลางเพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-
381311 (ที่บ้ำนนั้นตั้งอยู่)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่น

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้ำน (ท.ร. 9) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

เอกสำรกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมท่ีดิน 

4) 

 

เอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอโทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอเลขท่ีบ้าน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขอเลขที่บ้านส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:46 / กนกอรเสตะ
พันธ์ 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

 
คู่มือส ำหรับประชำชน :  22. กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 

7 วัน - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบข. 1) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์
๓๐บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

 

 

 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

12) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ำงชื่อคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำม
ทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพิเศษอำคำรที่ก่อสร้ำงด้วย
วัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหวได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับน้ ำหนักควำม
ต้ำนทำนควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำร
ต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสร้ำง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต            
ลงนำม 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

15) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

 

 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: ((ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และ                ผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 19:24 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 23. กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 



สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและ                          
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1) 
 

35 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

ค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบข. 2) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้เคลื่อนย้ำย
อำคำรไปไว้ในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

6) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

10) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง5ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

11) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

12) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

13) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

(หมำยเหตุ: -)  

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 



- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 19:30 
/ กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 24. กำรขออนุญำตฆ่ำสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบฆจส.4 (กรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณ) ก่อนการฆ่าสัตว์พร้อมเสีย
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 
2536) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 
 
เงื่อนไข 
 
1.กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ 
 
2.ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
3.ส าเนาเอกสารต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด  /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด  /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



(หมำยเหตุ: -) 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด  /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอ (ฆจส.4) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
เจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ 

(หมำยเหตุ: (เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303)) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

2) กำรพิจำรณำ 

1.เจ้าหน้าที่พิจารณาจัดเก็บอากรการฆ่าสัตว์ค่าธรรมเนียมโรง
ฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์แล้วแต่กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจรับรองคุณภาพซากณโรงฆ่า
สัตว์ 
3.เจ้าหน้าที่ออกหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ประเภทต่างๆ
เป็นหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

(หมำยเหตุ: (เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303)) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

ผู้มีอ านาจลงนามหนังสือตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์ 

(หมำยเหตุ: (เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303)) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ตั๋วรูปพรรณส ำหรับสัตว์พำหนะ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เฉพาะกรณีสัตว์พาหนะต้องแนบตั๋วพิมพ์รูปพรรณออกโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล) 

- 

 
 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (โค) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 

 
 

2) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 

 
 

3) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกร) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 

 
 

4) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (สุกรที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ 22.5 กิโลกรัม) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 

 
 

5) อำกรกำรฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

6) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (โค) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 12 บาท 

 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

 

7) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (กระบือ) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 

 
 

8) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์(สุกร) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 15 บาท 

 
 

9) ค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ (แพะหรือแกะ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 

 
 

10) ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ (โคกระบือสุกรแพะหรือแกะ) 

(หมำยเหตุ: (รำคำต่อตัว)) 

ค่ำธรรมเนียม 3 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์กลุ่มวินัยกองการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 69/1 ถ.พญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0 2653 4927 website :  
http://request.dld.go.th/ 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 
2535 

 

2)กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 
2535 

 

3)พ.ร.บ.  ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์พ.ศ. 2535 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ส าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 
15:24 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 25. กำรขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำ - ออกของรถ
เพื่อกำรอื่นตำมมำตรำ 34 



หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวดอ าเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข
าออกของรถตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถท่ี
กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืนทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น 
 
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมว
าจะมีการโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์

7 วัน - 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา 
) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

ค ำขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำออก
ของรถเพื่อกำรอ่ืน (แบบข. 4) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีนติิบุคคล
เป็นเจ้ำของที่ดิน) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

8) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบและค ำนวณ (กรณีเป็นสิ่งท่ีสร้ำงข้ึนเป็นอำคำรเพื่อใช้

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 เป็นที่จอดรถ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

9) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบสถำปัตยกรรม (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

 

- 

11) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

12) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง5ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

13) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิ่งท่ีสร้ำงข้ึนเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

14) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรหรือดัดแปลงอำคำรหรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำรหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตาม
มาตรา 34 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพ่ือ
การอ่ืนตามมาตรา 34ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 19:36 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 26. กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 



 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด 
)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา

35 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบข. 1) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำตหรือใบรับแจ้ง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 

 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้ก่อสร้ำง

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

อำคำรในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

6) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำรชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ำงชื่อคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำม
ทุกแผ่น          (กรณีอำคำรสำธำรณะอำคำรพิเศษอำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับ
น้ ำหนักควำมต้ำนทำนควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่รองรับ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

อำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณกำรออกแบบโครงสร้ำง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

14) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือค่ำ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำตลง
นำม 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 

 

- 

15) 

 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

17) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

24) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 
 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 



 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 19:42 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 27. กำรขออนุญำตท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ที่จะท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยก าลังไฟฟ้าจะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงท าการโฆษณาได้โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาตและให้มี
อ านาจก าหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลาสถานที่และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาตต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดนั้นโดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในระยะใกล้
กว่า 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่บ าเพ็ญศาสนกิจและทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับคั่งอยู่เป็น
ปกติและห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตรจากบริเวณโรงเรียนระหว่างท าการสอนศาลสถิต
ยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณาผู้ยื่นค าขอใบอนุญาติจะต้องยื่นค าร้องตามแบบฆ.ษ. 1 ต่อเจ้าพนักงานต ารวจ
เจ้าของท้องที่ก่อนมาด าเนินการ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลต ำบลชะอวด
โทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพ่ือใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
ประสงค์จะใช้เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนมายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบค าขอ 

(หมำยเหตุ: (ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ)) 

10 นาท ี - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอความเห็นตามล าดับชั้นจนถึงพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ)) 

10 นาท ี - 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียงช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเป็นผู้รับผิดชอบ)) 

10 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ3ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ3ฉบับ 

หมำยเหตุ(พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล)) 

- 

3) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจที่ถูกต้องตำมกฎหมำย (กรณีผู้ประกอบกำรไม่
สำมำรถมำยื่นค ำขอด้วยตนเอง) พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ3ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

4) 

 

แบบค ำร้องตำมแบบฆ.ษ.1 ที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจเจ้ำของท้องที่
แสดงควำมคิดเห็นแล้ว 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ3ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งกำรใช้เครื่องขยำยเสียง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ3ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) โฆษณำกิจกำรที่ไม่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 

 
 

2) โฆษณำที่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคลื่อนที่) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 60 บาท 

 
 

3) โฆษณำที่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจ ำที่) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 75 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: (โทร 1567)) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองส านักการสอบสวนและ
นิติการ 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ.  ควบคุมกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงพ.ศ. 2493 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงส าเนาคู่มือประชาชน 
27/07/2015 13:59 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 29. กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน



ท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีก
ไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน

7 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ฯ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตรื้อถอนอำคำร  (แบบข. 1) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

4) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีกำรและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในกำรรื้อถอน
อำคำร (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

 

5) 

 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้รื้อถอนอำคำรในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

9) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจบัตรประชำชน
และส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของอำคำร (กรณีเจ้ำของอำคำรเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ .ศ . 2522 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 19:50 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน :  30. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/
จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/ส าเนา
เอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้มีพยำนลงชื่อ
รับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

6) 

 

แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

9) 

 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้
เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ
หรือส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อ
ขำยจำกต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมำของเงินทุนและหลักฐำน - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 แสดงจ ำนวนเงินทุนหรืออำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำบันทึกถ้อยค ำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 
 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2)พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจพ.ศ. 2546 

 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

7)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

8)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

 

9)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

10)พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

11)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 / กนกอรเสตะพันธ์ 14:14 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 31. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่วมค้ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ



บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 5 นาท ี - 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือหรือสัญญำจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือคณะบุคคลหรือ
กิจกำรร่วมค้ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

5) 

 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือผู้ขอเลขที่บ้ำนหรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอม
เป็นผู้เช่ำหรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอื่นที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ควำมยินยอมพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 10 บำท (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

10) 

 

ส ำเนำหนังสืออนุญำตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้
เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ
หรือส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกรหรือหลักฐำนกำรซื้อ
ขำยจำกต่ำงประเทศพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี
แถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

11) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมำของเงินทุนและหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุนหรืออำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำบันทึกถ้อยค ำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 

12) 

 

หลักฐำนหรือหนังสือชี้แจงกำรประกอบอำชีพหุ้นส่วนจ ำพวกไม่
จ ำกัดควำมรับผิดหรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 

13) 

 

หนังสือรับรองรำยกำรจดทะเบียนของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคลห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดบริษัทจ ำกัดหรือบริษัท
มหำชนจ ำกัดแล้วแต่กรณี) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำรชุดละ 
 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: ( 
)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

7)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

 

8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

9)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 



ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 14:21 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 32. กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารพร้อมเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ  และพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1) 
 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

3) 

 

ค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบข. 2) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้เคลื่อนย้ำย
อำคำรไปไว้ในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของ
ที่ดิน) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง5ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

 

- 

11) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

12) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

13) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 19:30 
/ กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 33. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  
(มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ



เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนาม

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

4) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้มีพยำน
ลงช่ือรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

9) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียน
พำณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

7) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 
2555   

 

8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

9) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 



 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 12:39 / 
กนกอรเสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 34. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  
(มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 



สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด
อ าเภอชะอวดจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 



 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

เทศบาลต าบลชะอวดอ าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ
ในประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

เทศบาลต าบลชะอวดอ าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5) 

 

ส ำเนำหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกิจกำรในประเทศกรณีนิติ
บุคคลต่ำงประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดกำรสำขำในประเทศไทย
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

6) 

 

ส ำเนำหนังสือส ำคัญแสดงกำรเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ำมี) 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

7) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้มีพยำน
ลงช่ือรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

8) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

 

- 

9) 

 

แผนที่แสดงสถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

10) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

11) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมครั้งละ 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: (เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303)) 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

(หมำยเหตุ: ( 02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมำยเหตุ: -) 

5) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

7)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

 

8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 



9)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศส าเนาคู่มือประชาชน 
19/08/2015 19:38 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 35. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำมพ.ร.บ.
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  
(มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ



เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075- 381303/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

5 นาท ี - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจพร้อมลงนาม

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

รับรองส าเนาถูกต้อง) 

4) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำมและให้มีพยำน
ลงช่ือรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำหรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอมพร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

9) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

(หมำยเหตุ: (02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมำยเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

5)  ้เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

6) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

7)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

 

8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

9)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 09 / 
กนกอรเสตะพันธ์:35 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 36. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญคณะบุคคลและกิจกำรร่วมค้ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

ส ำเนำสัญญำหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้เลิกห้ำง
หุ้นส่วนคณะบุคคลหรือกิจกำรร่วมค้ำพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

(หมำยเหตุ: (02-547-4446-7)) 

3) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

(หมำยเหตุ: -) 

4) เว็บไซต์  : www.dbd.go.th 

(หมำยเหตุ: -) 

5) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

6) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

2)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

5)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

6)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

7)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

 

8)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

 

9)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 



 

10)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

11)พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจพ.ศ. 2546 

 

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่ม่ี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าส าเนาคู่มือประชาชน 
21/07/2015 15:44 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 37. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์                พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-38133/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

หนังสือรับฝำกบัญชีและเอกสำรประกอบกำรลงบัญชี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

ส ำเนำเอกสำรกำรสั่งเลิกประกอบกิจกำรในประเทศพร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

หมำยเหตุ 

-ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

2)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

5)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

6)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

7)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

8)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ทะเบียนพำณิชย์ 

 

9)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

10)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

11)พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจพ.ศ. 2546 

 

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 10:17 / กนกอรเสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 



 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 38. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์                   พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม
เช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้าง
หุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 วัน
นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 
 
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในค าขอจด
ทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วย
ตนเองเช่นใบมรณบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 
 
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้
ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ 
 
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น



ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวดโทร. 075-381303/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 



 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาท
ที่ยื่นค าขอแทนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 

 

ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ประกอบพำณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) 
โดยให้ทำยำทที่ย่ืนค ำขอเป็นผู้ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผู้ลงช่ือแทนผู้ประกอบ
พำณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

6) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อม
ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนณช่องทางที่ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

2)  ้เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075 381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลืออ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549 

 

2)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่องก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2555   

 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องกำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

5)กฎกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

 

6)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

7)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขค ำ
ขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

 

8)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบียนพำณิชย์ 

 

9)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 



 

10)ประกำศกระทรวงพำณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

11)พ.ร.ฎ. ก ำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจพ.ศ. 2546 

 

12)พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:00 / กนกอร
เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 40. กำรจ ำหน่ำยช่ือและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำน กรณีคนสัญชำติไทย
หรือคนต่ำงด้ำวท่ีมีใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวตำยในต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
 
2. เงื่อนไข 
 



(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: ( แห่งท้องที่ที่ผู้ตำยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

หลักฐำนกำรจดทะเบียนคนตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

หลักฐำนกำรตำยท่ีออกโดยรัฐบำลของประเทศที่มีกำรตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(แปลและรับรองความถูกต้องจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ) 

- 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่มีชื่อคนตาย) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

5) 

 

หนังสือมอบหมำยและบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีมีการมอบหมาย) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

(หมำยเหตุ: -)  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 



 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว
ที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทย
หรือคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 
05:51 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 41. กำรจ ำหน่ำยช่ือและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำน กรณีมีชื่อและ
รำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำนมำกกว่ำ 1 แห่ง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอ านาจหรือบุคคลที่มีชื่อซ้ า 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :2 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนเจ้าบ้าน หรือคนที่มีชื่อซ้ า โดยให้ยืนยันให้แน่นอน
เพียงแห่งเดียว โดยรวบรวมหลักฐาน เพื่อเสนอนายทะเบียน
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการบุคคลซ้ ากัน 
) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้แจ้งหรือของเจ้าบ้าน) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-381311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 



 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 05:53 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 42. กำรจ ำหน่ำยช่ือและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำน เมื่อปรำกฏว่ำบุคคล
ในทะเบียนบ้ำนได้ตำยไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ ำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น

5 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฎชื่อคนตาย 
) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของเจ้าบ้าน) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผู้ตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) 

 

หนังสือมอบหมำยและบัตรประจ ำตัวผู้มอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

ส านักบริหารการทะเบียน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีมีการมอบหมาย) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน
ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลใน
ทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ าหน่ายชื่อและรายการบุคคล ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 
11:13 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 43. กำรจ ำหน่ำยช่ือและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำน เมื่อมีค ำสั่งศำลให้
ผู้ใด               เป็นคนสำบสูญ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่



380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน)) 

เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฎชื่อคนสาบสูญ 
) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

3) ส ำเนำค ำสั่งศำล - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

หนังสือมอบหมำย พร้อมบัตรประจ ำตัวผู้มอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

ชื่อกระบวนงำน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีค าสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคน
สาบสูญ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีค าสั่งศาลให้ผู้ใด
เป็นคนสาบสูญ ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 11:17 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 44. กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานท
องถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้
แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตาม
มาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบกำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด และ
กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน           ให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

6) กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

7) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถำปนิก) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

11) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

13) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลง
นำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับ
น้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับ
อำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

15) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต  
ลงนำม 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

16) 

 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 19:55  / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 45. กำรแจ้งขุดดิน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 



         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

(หมำยเหตุ: (ณเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

5 วัน - 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

1 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 

 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด ำเนินกำรขุดดิน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำ 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งกำรขุดดิน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

รำยกำรค ำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณ กำรขุดดินที่มี
ควำมลึกจำกระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปำกบ่อดินเกิน 
10,000 ตำรำงเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญ
วิศวกร กรณีกำรขุดดินที่มีควำมลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

รำยละเอียดกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับวัดกำรเคลื่อนตัวของดิน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

 

11) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปำก
บ่อดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตร หรือมีควำมลึกหรือมีพื้นที่ตำมท่ี
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดผู้ควบคุมงำนต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ.  กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งขุดดิน  ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 20:02 / กนกอร  เูสตะ
พันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 46. กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการ
เคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
ข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่



(หมำยเหตุ: -) เวลำ 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด 
)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบกำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำร ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 
กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำกรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

6) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

7) 

 

ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้ำของที่ดิน) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ 
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ 
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ- 

11) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

12) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

13) 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด   โทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 20:11 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 47. กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 



ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานท
องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ 
ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่น
เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ 
วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 

2 วัน - 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

4) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

35 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) แบบกำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด และ - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

4) 

 

ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 
30 บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

8) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถำปนิก) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

13) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลง
นำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับ
น้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับ
อำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

16) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. ให้

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลง
นำม 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

17) 

 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

18) 

 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

24) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด   โทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

-ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และ           ผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 20:15  กนกอร เสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน :  48. กำรแจ้งรื้อถอนบ้ำน หรือบ้ำนถูกท ำลำย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ร้อง คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะแจ้งการรื้นบ้าน หรือแจ้งบ้านถูกท าลาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการรื้อถอน หรือบ้านถูกท าลาย 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร.075-
380311 (ที่บ้ำนนั้นตั้งอยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

พิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: -) 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร.075-380311 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

-ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งรืู้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกท าลาย ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 
12:02 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 49. กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ
าพนักงานทองถิ่น ก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้
นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่น
เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120
วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



(หมำยเหตุ: -) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา
รับรองการแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

12 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

แบบกำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด และ
กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบข้ันตอนและสิ่งป้องกันวัสดุ
หล่นในกำร     รื้อถอนอำคำร (กรณีอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ใน
ประเภทวิชำชีพควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้รื้อถอนอำคำร
ในที่ดิน 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 
30 บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

8) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรรื้อถอน
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที่ 6) 
)) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด 
)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  ส าเนาคู่มือประชาชน 
22/07/2015 20:24 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 50. กำรตรวจ คัดและรับรองเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ร้อง ได้แก่เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนตรวจ คัด หรือคัดและรับรองส าเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎร ได้ที่ส านักทะเบียนที่จัดท าทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
381311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 



381311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง กรณีเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียมา
ด าเนินการ 
) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีมีการ
มอบหมาย) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 
www.bora.dopa.go.th 

(หมำยเหตุ: (   ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-381311)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

-ชื่อกระบวนงำน:การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ส าเนาคู่มือประชาชน 
20/08/2015 11:36 / กนกอร เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 51. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยได้รับกำรผ่อนผันให้อยู่อำศัยใน
รำชอำณำจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองหรือกฎหมำยว่ำด้วยสัญชำติ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ 
สถานที่เกิด สถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทย โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของเจ้าบ้าน ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

หลักฐำนทะเบียนบ้ำน หรือทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจ ำตัวบิดำ 
มำรดำ และของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

หลักฐำนอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น ใบอนุญำตท ำงำน หลักฐำน
กำรศึกษำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ  กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผัน ให้อยู่อาศัยใน
ราชอาณาจักร  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติส าเนา
คู่มือประชาชน 23/07/2015 19:29 / กนกอร  เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 52. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนต่ำงด้ำวท่ีมีหนังสือเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย ซึ่ง
ระยะเวลำกำรอนุญำตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีควำมประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน ท.ร. 13 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 



 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ  และ
ความยินยอมของเจ้าบ้านให้เพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่จะขอเพ่ิมชื่อ 
) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวของผู้ร้อง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือเดินทำงของผู้ขอเพิ่มชื่อ ซึ่งแปลเป็นภำษำไทย โดยสถำบัน
ที่น่ำเชื่อถือ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองส านักบริหารการทะเบียน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ  กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทย  ซึ่ง
ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 
ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 19:45 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 53. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนที่มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด โดยมีบิดำหรือมำรดำคนใด
คนหนึ่ง หรือบิดำและมำรดำเป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชำติไทยโดยมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
ของศำลโดยถึงท่ีสุด 



หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดาหรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ของเพ่ิมชื่อ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

สูติบัตรผู้ขอเพิ่มชื่อ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือ
รับรองท่ีหน่วยงำนของรัฐออกให้เูพื่อรับรองกำรได้รับอนุญำตให้มี
ถิ่นที่อยู่ 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

 

4) 

 

เอกสำรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ ทะเบียน
นักเรียน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

5) 

 

ค ำสั่งของรัฐมนตรี หรือค ำพิพำกษำของศำล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลได้สัญชาติไทยโดยค าสั่งของรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดย
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงที่สุด) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

- 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา
และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลโดยถึงท่ีสุด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ  กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  โดยมี บิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่ง  หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ ไม่มีสัญชาติไทย  หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลโดยถึงท่ีสุดส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 19:50 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 53. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนที่มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด โดยมีบิดำหรือมำรดำคนใด
คนหนึ่ง หรือบิดำและมำรดำเป็นผู้ไม่มีสัญชำติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชำติไทยโดยมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
ของศำลโดยถึงท่ีสุด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดาหรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 



 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ใหบ้ริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ของเพ่ิมชื่อ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

สูติบัตรผู้ขอเพิ่มชื่อ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือ
รับรองท่ีหน่วยงำนของรัฐออกให้เูพื่อรับรองกำรได้รับอนุญำตให้มี
ถิ่นที่อยู่ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 

4) 

 

เอกสำรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ ทะเบียน
นักเรียน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

5) 

 

ค ำสั่งของรัฐมนตรี หรือค ำพิพำกษำของศำล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีบุคคลได้สัญชาติไทยโดยค าสั่งของรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดย
มีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลถึงที่สุด) 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา
และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลโดยถึงท่ีสุด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ  กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  โดยมี บิดาหรือมารดาคนใด
คนหนึ่ง  หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ ไม่มีสัญชาติไทย  หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลโดยถึงท่ีสุดส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 19:50 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 54. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนสัญชำติไทยที่เดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ โดยใช้
หนังสือเดินทำงของต่ำงประเทศ หรือหนังสือส ำคัญประจ ำตัว (Certificate of Identity) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 



(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอ่ืน 

กรณีท่ีผู้ขอเพ่ิมชื่อมีเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทย ให้ท าเรื่องตรวจสอบไปยังหน่วยงานราชการที่ออก
เอกสารดังกล่าว 

(หมำยเหตุ: -) 

60 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ออกเอกสารราชการระบุว่าผู้ขอ
เพ่ิมชื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว ให้สอบสวนเจ้าบ้าน พร้อมค า
ยินยอมให้เพ่ิมชื่อ ผู้แจ้ง และบุคคลที่น่าเชื่อถือ โดยรวบรวม
ข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น เสนอให้ นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

4) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ร้องขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

 

 

 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลักฐำนที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เช่น หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือส าคัญ
ประจ าตัว หลักฐานการศึกษา หรือหลักฐานทหาร ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของ
ต่างประเทศ หรือหนังสือส าคัญประจ าตัว (Certificate of Identity) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ  กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือ
เดินทางของต่างประเทศ  หรือหนังสือส าคัญประจ าตัว (Certificate of ldentity)ส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 20:16 / กนกอร เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 55. กำรเพิ่มช่ือ เด็กอนำถำ ซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงำน
เอกชน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ ผู้อุปการะ หรือหน่วยงานที่อุปการะ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บุคคลนั้นมีภูมิล ำเนำอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสอนผู้ร้อง เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็นเสนอให้ นายอ าเภอ พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้ว นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการเพิ่มชื่อ และแจ้งให้ผู้ขอเพ่ิม
ชื่อทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลักฐำนรับตัวเด็กไว้อุปกำระ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

4) 

 

หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่ขอเพิ่มชื่อ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ 
จดหมำย ภำพถ่ำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

- 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การเพ่ิมชื่อ  เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ของบุคคล  หน่วยงาน
เอกชนส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 21: / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน :  56. กำรเพิ่มช่ือ กรณีกำรใช้สูติบัตร ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ หรือทะเบียนบ้ำน
แบบเดิม 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. สถานที่ยื่นค าร้อง ประกอบด้วย 
 
(1) กรณีผู้ร้องมีหลักฐานสูติบัตร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ ให้ยื่นค าร้องที่ ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียน
ท้องถิ่น ที่ออกเอกสารสูติบัตร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ แล้วแต่กรณี 
 
(2) กรณีผู้ร้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นค าร้องที่ ส านักทะเบียนอ าเภอ หรือส านักทะเบียน
ท้องถิ่น ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้านเป็นครั้งสุดท้าย 
 
3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
4. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

2) กำรพิจำรณำ 

การตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดล้อม และรวม
รวมข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนแบบขาวด า 
ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่จะขอเพ่ิมชื่อ) 

3) 

 

หลักฐำนทะเบียนรำษฎรที่มีรำยกำรบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร 
ใบแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ หรือทะเบียนบ้ำนแบบเดิม 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ตามแต่กรณี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

เอกสำรที่รำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนทหำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

http://www.facebook.com/PACC.GO.TH


พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 
ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 19:11/ กนกอร เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 57. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยที่ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย                    เป็นกำรถำวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ  และ
ความยินยอมของเจ้าบ้านให้เพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดย
รวบรวมหลักฐานพร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้ขอเพิ่ม
ชื่อ หรือหนังสือรับรองที่หน่วยงำนของรัฐออกให้เพื่อรับรองกำร
ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 13) ส ำเนำทะเบียนประวัติหรือบัตร
ประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการ
ถาวรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาต ให้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ
ไทย  เป็นการถาวรขอเพ่ิมชื่อใน ทะเบียนบ้าน ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/20 /15 19:37 / กนกอร เส
ตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน :  58. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนที่ไม่มีสัญชำติไทยต่อมำได้รับสัญชำติไทยตำมกฎหมำย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ และ
บิดามารดา โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร้อง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

เอกสำรที่ทำงรำชกำำรออกให้ซ่ึงแสดงว่ำเป็นคนสัญชำติไทย เช่น 
หนังสือส ำคัญกำรแปลงสัญชำติ ประกำศกระทรวงมหำดไทย 
ส ำเนำค ำสั่งศำล หรือค ำพิพำกษำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 



 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 19:55 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
คู่มือส ำหรับประชำชน : 59. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนไทยที่เกิดในต่ำงประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่
อำจเดินทำงกลับประเทศไทย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บิดำ มำรดำ ญำติพ่ีน้อง หรือผู้ปกครองของผู้ขอ
เพ่ิมชื่อมีภูมิล ำเนำอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบหลักฐาน สอบสวนเจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ได้ ให้ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอ
เพ่ิมชื่อ และความจ าเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทยได้ 
โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอให้ นายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

หนังสือรับรองกำรเกิดที่ออกให้โดยสถำนทูต หรือสถำนกงสุลไทย 
หรือเอกสำรรับรองกำรเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐบำล
ต่ำงประเทศที่ผู้ขอเพิ่มชื่อเกิด 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เอกสารรับรองการเกิดท่ีออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ ต้อง
ผ่านการแปลและรับรองจากระทรวงการต่างประเทศของไทย) 

 

- 

4) 

 

เอกสำรอ่ืนที่ทำงรำชกำรออกให้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เช่น หลักฐานการศึกษา หลักฐานทหาร ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพ่ิมชื่อ โดยมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพ่ิมชื่อ โดยมีเหตุจ าเป็นที่ไม่
อาจเดินทางกลับประเทศไทย ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 19:58 / กนกอร เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 60. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนไม่มีสัญชำติไทยที่มีใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวและ
เคยมีชื่อในทะเบียนบ้ำนขอเพิ่มชื่อ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ  และ
ความยินยอมของเจ้าบ้านให้เพ่ิมชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายอ าเภอ 
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้ว นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน  
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

ส านักบริหารการทะเบียน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี) 

3) 

 

ใบส ำคัญประจ ำถิ่นที่อยู่ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้
ขอเพิ่มชื่อ หรือหนังสือรับรองท่ีหน่วยงำนรัฐออกให้เพื่อรับรองกำร
ได้รับอนุญำตให้มีถิ่นที่อยู่ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 

4) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่คนต่ำงด้ำวผู้นั้นเคยมีชื่อปรำกฏอยู่ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

5) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ท.ร. 13) หรือส ำเนำทะเบียนประวัติ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียน
บ้านขอเพ่ิมชื่อ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส าคัญ ประจ าตัวคนต่างด้าวและเคยมี
ชื่อในทะเบียนบ้านขอเพ่ิมชื่อ ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 20:01 /  กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 61. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนสัญชำติไทยเดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ หรือเกิดใน
ต่ำงประเทศเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐำนแสดงว่ำเป็นคนสัญชำติไทย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร, 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอ่ืน 

นายทะเบียนท าหนังสือไปยัง ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่ง
ท้องที่ที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือพิสูจน์สัญชาติ 

(หมำยเหตุ: (เมื่อได้รับแจ้งกำรพิสูจน์สัญชำติแล้ว จึงเสนอให้
นำยทะเบียนพิจำรณำ)) 

60 วัน ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง (สตม.) 

 

3) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดล้อม  และ
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมหนังสือยืนยันการพิสูจน์สัญชาติ
จากส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และความเห็นให้ นาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

4) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่จะขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

3) 

 

หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเพิ่มชื่อ เช่น หนังสือเดินทำง หนังสือ
รับรองกำรเกิด 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักบริหารการทะเบียน 

 
 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร, 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดใน
ต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทยส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 20:05 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือส ำหรับประชำชน : 62. กำรเพิ่มช่ือ กรณีคนสัญชำติไทยที่เกิดในต่ำงประเทศโดยมีหลักฐำนกำรเกิด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขอเพ่ิมชื่อ (กรณีผู้ขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้เยาว์ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่น) 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของ
ผู้ขอเพ่ิมชื่อ สอบสวนเจ้าบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อและค ายินยอม โดย
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น เสนอนายทะเบียนอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ท.ร. 14) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หลักฐำนกำรเกิดของผู้ร้อง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด ที่ออกให้โดยสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ หรือหลักฐานการเกิดที่ออกให้
โดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิด) 

4) 

 

เอกสำรที่แปลและรับรอง โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ร้องมีหลักฐานการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของ
ประเทศที่บุคคลนั้นเกิด) 

 

- 

5) 

 

หนังสือเดินทำงของผู้ขอเพิ่มชื่อ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 20:08 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 63. กำรเพิ่มช่ือ กรณีตกส ำรวจตรวจสอบทะเบียนรำษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. จะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2499 
 
2. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
4. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียน ตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยาน
แวดล้อม  และรวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นให้ 
นายอ าเภอ แห่งท้องที่ พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการเพ่ิม
ชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่จะขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลักฐำนที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ เช่น บัญชีส ำมะโนครัว 
ทะเบียนสมรส 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

4) 

 

เอกสำรที่รำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนทหำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีตกส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีตกส ารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี  พ.ศ. 2499 
ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 20:19 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

          เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 64. กำรเพิ่มช่ือ กรณีบุคคลได้เสียสัญชำติไทยหรือสละสัญชำติไทย โดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยซึ่งไม่อำจพิจำรณำสั่งกำรเป็นอย่ำงอื่น หรือโดยค ำสั่งของศำลถึงท่ีสุด หรือเพิก
ถอนใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิล ำเนำอยู่ )) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา มารดา (ถ้ามี) ผู้ขอเพ่ิมชื่อ และบุคคล
ที่น่าเชื่อถือ ให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของผู้ขอเพ่ิม
ชื่อ บิดา มารดา โดยเฉพาะสถานที่เกิด ข้อเท็จจริง และ
สัญชาติ โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา 
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของเจ้ำบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

หลักฐำนทะเบียนที่มีรำยกำรบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ เช่น บัญชี
ส ำมะโนครัว ทะเบียนสมรส 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

เอกสำรทะเบียนรำษฎร เช่น ทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 ทะเบียนประวัติ 
ท.ร.38/1 ท.ร. 38ข 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

5) 

 

เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนทหำร ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ 
หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว (กรณีที่มีบิดำ มำรดำ เป็นคน
ต่ำงด้ำว) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอ่ืน หรือโดยค าสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบส าคัญประจ าตัวคนต่าง
ด้าว 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซี่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอ่ืน หรือโดยค าสั่งของศาลถึงท่ีสุด หรือเพิกถอนใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าวส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 21:08 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 65. กำรเพิ่มช่ือ กรณีบุคคลที่ถูกจ ำหน่ำยช่ือและรำยกำรบุคคลในทะเบียนบ้ำน 
เนื่องจำกมีช่ือและรำยกำรโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บุคคลนั้นมีภูมิล ำเนำอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนสอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน บิดา มารดา พยาน
บุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ  และสาเหตุที่มีการแจ้งการตาย หรือ
การจ าหน่ายรายการบุคคล เพ่ือสอบสวนว่าเป็นการแจ้งโดย
ทุจริตหรือไม่ โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ 
นายอ าเภอ ท้องที่พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้ว นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่ผู้ร้องถูกจ าหน่ายเนื่องจากทุจริต) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) หลักฐำนทะเบียนที่มีรำยกำรของผู้ขอเพิ่มชื่อ เช่น บัญชี
ส ำมะโนครัว ทะเบียนสมรส 

ส านักบริหารการทะเบียน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

4) 

 

เอกสำรทะเบียนรำษฎร เช่น ทะเบียนบ้ำน ท.ร.13 , ทะเบียน
ประวัติ ท.ร. 38/1 หรือ ท.ร. 38 ข 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

5) 

 

เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำน
ทหำร ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของบิดำ
มำรดำ (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีบิดำ มำรดำ เป็นคนต่ำงด้ำว) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและ
รายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 
เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิ ชอบหรือโดยทุจริตส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 21:12 / กนกอร 
เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 66. กำรเพิ่มช่ือ กรณีบุคคลอ้ำงว่ำเป็นคนมีสัญชำติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้ำน              
โดยไม่มีหลักฐำนมำแสดง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ทีผู้ขอเพ่ิมชื่อนั้นมีภูมิล ำเนำอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 
 
 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของผู้ขอเพ่ิมชื่อ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอให้ นายอ าเภอท้องที่ 
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้ว นายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
และแจ้งให้ผู้ขอเพ่ิมชื่อทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านที่จะขอเพ่ิมชื่อ) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจ าตัวประชาชนขาวด า ฯลฯ) 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

3) 

 

หลักฐำนรำชกำรอื่น เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนทหำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มี
หลักฐานมาแสดง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ้าน 
โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 21:14 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน :  67. กำรเพิ่มช่ือ บุคคลที่ได้มีกำรลงรำยกำร "ตำยหรือจ ำหน่ำย" ในทะเบียนบ้ำน
ฉบับท่ีมีเลขประจ ำตัวประชำชน เนื่องจำกกำรแจ้งตำยผิดคน หรือส ำคัญผิดในข้อเท็จจริง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ยื่นค าร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพ่ิมชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บุคคลนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ้ำนก่อนถูกลง
รำยกำร "ตำยหรือจ ำหน่ำย")) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

สอบสวนผู้ร้อง เจ้าบ้าน พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอเพ่ิมชื่อ  และ
สาเหตุที่มีการแจ้งการตาย หรือการจ าหน่ายรายการบุคคล 
เพ่ือสอบสวนว่าเป็นการแจ้งโดยทุจริตหรือไม่ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น เสนอ นายอ าเภอ พิจารณาอนุมัติ/
ไม่อนุมัติ 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอ าเภอแล้ว นายทะเบียนอ าเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ด าเนินการยกเลิกการลงรายการ และแจ้งให้
ผู้ร้องทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่มีการลงรายการ "ตายหรือจ าหน่าย") 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง ถ้ามี ) 

กรมการปกครอง 

3) มรณบัตร หรือใบรับแจ้งกำรตำย ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีลงรายการ "ตาย") 

4) 

 

เอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำน
ทหำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงำน:การเพ่ิมชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจ าหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การเพ่ิมชื่อ บุคคลที่ได้ลงรายการ  "ตายหรือจ าหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มี
เลขประจ าตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือส าคัญผิดในข้อเท็จจริงส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 21:25 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 68. กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีกำรแจ้งส ำนักทะเบียนอ่ืน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้งได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย ของเด็กท่ีเกิดมีชื่อในทะเบียนบ้ำน /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด 
โทร. 075-380311)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้แจ้ง และบัตรประจ ำตัวประชำชนบิดำ 
มำรดำ (ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ปรากฎชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิด) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หนังสือรับรองกำรเกิด ท.ร. 1/1 ที่ออกโดยโรงพยำบำลหรือ
สถำนพยำบำล  หรือผลตรวจสำรพันธุ์กรรม (DNA) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ที่ตรวจพิสูจน์จากหน่วยงาน

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ของรัฐ หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเป็นบิดา
มารดาของเด็กท่ีเกิด) 

4) 

 

หนังสือมอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นแจ้งแทน) 

 

 

- 

5) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของพยานบุคคลที่มาให้ถ้อยค า อย่างน้อย 2 คน) 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านักทะเบียนอื่น 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านักทะเบียนอ่ืน ส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 21:27 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 69. กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเกิดในบ้ำน และเกิดนอกบ้ำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้งได้แก่ 
 
(1) กรณีเกิดในบ้าน บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจ้า
บ้าน 
 
(2) กรณีเกิดนอกบ้าน บิดา หรือมารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา หรือมารดา 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1)การพิจารณาการได้สัญชาติของบุตร กรณีท่ีมารดาเป็นคนต่างด้าว และบิดาเป็นคนไทย ต้องด าเนินการ
สอบสวนพยานบุคคล เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย ใช้เวลา 1 วัน 
 
(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(3) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้นี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่น (ที่เกิด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-380311)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวของผู้แจ้ง และบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ มร
ดำ (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำทะเบียนประวัติของบิดำ มำรดำ 
(ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่จะขอเพ่ิมชื่อเด็กที่เกิด) 

4) 

 

หนังสือรับรองกำรเกิด ตำมแบบ ท.ร. 1/1 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลที่เด็กเกิด เป็นกรณีเด็กท่ีเกิดใน
สถานพยาบาล) 

 

- 

5) 

 

ใบรับแจ้งกำรเกิดตำมแบบ ท.ร. 1 ตอนหน้ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีแจ้งเกิดกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเด็กเกิดในบ้าน) 

- 

6) 

 

หนังสือมอบหมำย (ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้ง) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 21:42 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 70. กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเด็กในสภำพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสำถูกทอดทิ้ง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.. เด็กท่ีจะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ ากว่า 7ปี 
 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่หน่วยงำนกระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กไว้ตั้งอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้ นายอ าเภอ แห่งท้องที่ พิจารณา 
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียน
ทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของสถานสงเคราะห์หรือที่เรียกชื่ออ่ืน ที่รับตัวเด็กท่ีแจ้ง
เกิดเอาไว้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บันทึกกำรรับตัวเด็กไว้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ออกโดย พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือ
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับตัวเด็ก
เอาไว้) 

- 

4) 

 

รูปถ่ำยของเด็ก 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

5) 

 

หลักฐำนอ่ืนๆ ทีเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ทั้งพยำนเอกสำร หรือพยำน
วัตถุ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้ เดียงสาถูกทอดทิ้ง 
ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 21:46 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
                    เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 71. กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรำกฎบุพกำรี หรือบุพกำรี
ทอดทิ้งท่ีอยู่ในอุปกำระ หรือกำรสงเครำะห์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เด็กท่ีจะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ ากว่า 18ปี 
 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงาน
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่หน่วยงำนที่อุปกำระหรือสงเครำะห์
เด็กตั้งอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

รวบรวมหลักฐาน  เสนอให้นายอ าเภอแห่งท้องที่ พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียน
ทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของสถานสงเคราะห์ หรือท่ีเรียกชื่ออ่ืน ซึ่งรับตัวเด็กท่ีรับ
แจ้งเกิดเอาไว้) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หลักฐำนกำรรับตัวเด็กไว้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

รูปถ่ำยเด็ก 2 นิ้ว 2 รูป 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

หลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวกับเด็ก หรือหลักฐำนเอกสำร และวัตถุพยำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

6) 

 

หนังสือมอบหมำย (ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้ง) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กท่ีไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ใน
อุปการะ หรือการสงเคราะห์ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎ บุพการี หรือบุพการี
ทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการ สงเคราะห์ ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 21:49 / กนกอร เสตะ
พันธ์ 
                    เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 72. กำรรับแจ้งกำรเกิดเกินก ำหนด กรณีท้องท่ีอ่ืน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นก าหนด 15วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด 
 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำย
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้ นายอ าเภอ แห่งท้องที่พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียน

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียน พิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว ของ
บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองของเด็ก 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

รูปถ่ำยของเด็ก 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

หนังสือรับรองกำรเกิด ท.ร.1/1 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 

- 

6) 

 

ผลตรวจสำรพันธุกรรม (DNA) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีไม่มีหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 ) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่อ่ืน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่อ่ืน  ส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 21:52 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 73. กำรรับแจ้งกำรเกิดเกินก ำหนด กรณีท้องท่ีอ่ืน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นก าหนด 15วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด 
 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมำย
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

การสอบสวนพยานหลักฐาน พยานบุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้ นายอ าเภอ แห่งท้องที่พิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นายทะเบียน

89 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ทราบ 

(หมำยเหตุ: -) 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียน พิจารณารับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว ของ
บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองของเด็ก 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

รูปถ่ำยของเด็ก 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

หนังสือรับรองกำรเกิด ท.ร.1/1 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 

- 

6) 

 

ผลตรวจสำรพันธุกรรม (DNA) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีไม่มีหนังสือรับรองการเกิด ท.ร.1/1 ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่อ่ืน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีท้องที่อ่ืน  ส าเนาคู่มือประชาชน 
23/07/2015 21:54 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 74. กำรรับแจ้งกำรเกิดเกินก ำหนด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นก าหนด 15วัน นับแต่วันที่เกิด 
 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ หรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่น (ที่เด็กเกิด)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :90 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

10 นาท ี เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

2) กำรพิจำรณำ 

รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอให้นายอ าเภอแห่งท้องที่
พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นาย

89 วัน เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ทะเบียนทราบ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075-381311)) 

1 วัน เทศบาลต าบลชะอวด 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของ
บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองของเด็ก 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 ที่มีชื่อบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครอง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) รูปถ่ำยของเด็ก 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

หนังสือรับรองกำรเกิด ตำมแบบ ท.ร.1/1 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีท่ีเด็กเกิดในสถานพยาบาล) 

- 

6) 

 

หนังสือมอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีท่ีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้ง) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 
www.bora.dopa.go.th 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-381311)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด ส าเนาคู่มือประชาชน 19/08/2015 19:08 
/ กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
  วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 75. กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีตำยในบ้ำน และตำยนอกบ้ำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง 
 
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ตำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองกำรตำย ตำมแบบ ท.ร.4/1 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีตายในสถานพยาบาล) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) 

 

ใบรับแจ้งกำรตำย ท.ร.4 ตอนหน้ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีแจ้งต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

5) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 05:16 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

          เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 76. กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีมีเหตุเชื่อว่ำมีกำรตำย แต่ไม่พบศพ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง 
 
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายกรณีตายนอกบ้าน 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมง 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ตำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย ถ้ามี) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หลักฐำนอ่ืนๆ เกี่ยวกับผู้ตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 



หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
 
 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ ส าเนาคู่มือ
ประชาชน 24/07/2015 05:19 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 77. กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีไม่ทรำบว่ำผู้ตำยเป็นใคร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง 
 
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด   โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ตำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี



 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

เอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด   โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 05:22 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 78. กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีสงสัยว่ำตำยด้วยโรคติดต่ออันตรำยหรือตำยผิด
ธรรมชำติ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
  
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง 
 
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: ( แห่งท้องที่ที่ตำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :37 วัน 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

จ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น นายทะเบียน ออกใบรับแจ้งการ
ตายเป็นหลักฐานให้แก้ผู้แจ้ง 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอ่ืน 

สอบถามความเห็นพนักงานผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ 

(หมำยเหตุ: -) 

30 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เมื่อได้รับการแจ้งจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นายทะเบียน
พิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

7 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) หลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตำย - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิด
ธรรมชาติ ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 05:25 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 79. กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีส ำนักทะเบียนอื่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องทีท่ี่ศพอยู่ หรือมีกำรจัดกำรศพโดยกำร
เก็บ ฝัง เผำ หรือท ำลำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :3 ชั่วโมง 
 
 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

3 ชั่วโมง ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

หนังสือรับรองกำรตำย ท.ร. 4/1 ที่ออกโดยสถำนพยำบำล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีท่ีผู้ตายรักษาก่อนตาย) 

5) 

 

ผลตรวจสำรพันธุกรรม (DNA) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตายได้) 

 

 

- 

6) 

 

พยำนหลักฐำนอ่ืน เช่น รูปถ่ำยงำนศพของคนตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอื่น ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 05:28 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 80. กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีส ำนักทะเบียนอื่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากบุคคลดังกล่าว 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องทีท่ี่ศพอยู่ หรือมีกำรจัดกำรศพโดยกำร
เก็บ ฝัง เผำ หรือท ำลำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :3 ชั่วโมง 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

3 ชั่วโมง ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

หนังสือรับรองกำรตำย ท.ร. 4/1 ที่ออกโดยสถำนพยำบำล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีท่ีผู้ตายรักษาก่อนตาย) 

- 

5) ผลตรวจสำรพันธุกรรม (DNA) - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตายได้) 

6) 

 

พยำนหลักฐำนอ่ืน เช่น รูปถ่ำยงำนศพของคนตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอื่น ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 05:34 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 

          เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 81. กำรรับแจ้งกำรตำยเกินก ำหนด กรณีส ำนักทะเบียนอื่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ตำย หรือที่ศพอยู่หรือมีกำรจัดกำรศพ
โดยกำรเก็บ ฝัง เผำ หรือท ำลำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

การตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล และพยานแวดล้อม และ
รวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็นให้ นายทะเบียน พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนังสือรับรองกำรตำย ท.ร.4/1 ที่ออกโดยสถำนพยำบำล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย) 

- 

4) ผลกำรตรวจสำรพันธุกรรม (DNA) - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตาย) 

5) 

 

พยำนหลักฐำนอ่ืน เช่น รูปถ่ำยงำนศพของผู้ตำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตายเกินก าหนด กรณีส านักทะเบียนอ่ืน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตายเกินก าหนด กรณีส านักทะเบียนอ่ืน  ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 05:36  กนกอร  เสตะพันธ์ 
 

          เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 82. กำรรับแจ้งกำรตำยเกินก ำหนด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ 
 
3. เงื่อนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ตำย หรือ ที่ศพอยู่หรือมีกำรจัดกำร
ศพโดยกำรเก็บ ฝัง เผำ หรือท ำลำย)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

2) กำรพิจำรณำ 

การตรวจสอบหลักฐาน สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม 

20 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

และรวบรวมหลักฐาน พร้อมความเห็นให้ นายทะเบียน
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย ถ้ามี) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) 

 

หนังสือรับรองกำรตำย ตำมแบบท.ร. 4/1 ที่ออกโดย
สถำนพยำบำล 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

ส านักบริหารการทะเบียน 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

หมำยเหตุ(กรณีท่ีคนตายเข้ารับการรักษาก่อนตาย) 

5) 

 

ผลตรวจสำรพันธุกรรม (DNA) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตาย) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สาย
ด่วน 1111 / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการตายเกินก าหนด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการตายเกินก าหนด ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 05:31 
/ กนกอร เสตะพันธ์ 

          เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 83. กำรรับแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรศพ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ร้อง ได้แก่ผู้ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบมรณบัตร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ตาย) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการเปลีู่ยนแปลงการจัดการศพ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 05:38 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 84. กำรรับแจ้งกำรย้ำยกลับเข้ำที่เดิม 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งย้ำยออก)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) บัตรประจ ำตัวประชำชน กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เจ้าบ้านหลังเดิม) 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยหนังสือมอบหมาย กรณี
ได้รับมอบหมายให้แจ้งแทน) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ย้ายที่อยู่ ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ย้ายมีชื่อครั้งสุดท้ายก่อนการย้ายออก) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

5) 

 

ใบรับแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ได้รับมาจากใบแจ้งการย้ายออก) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 



 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 
05:42 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 85. กำรรับแจ้งกำรย้ำยเข้ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายเข้า 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่บ้ำนหลังที่ย้ำยเข้ำตั้งอยู่)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เจ้าบ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้า) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ย้ายที่อยู่ ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ประสงค์จะย้ายเข้า) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

ใบรับแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ได้รับมาจากการย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ย้ายเข้า) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายเข้า 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายเข้า ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 05:45/ กนกอร 
เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 86. กำรรับแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ของคนที่ออกไปจำกบ้ำนเป็นเวลำนำน และไม่รู้ว่ำไป
อยู่ท่ีใด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 30วัน นับแต่วันที่ออกไปจากบ้านไปครบ 180วัน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมคีวามซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ผู้ออกไปจำกบ้ำนมีชื่อในทะเบียน
บ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้าบ้าน) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ที่ออกจากบ้านมีชื่ออยู่) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ออกไปจำกบ้ำน เช่น ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว (ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) บัตประจ ำตัวของผู้ได้รับมอบหมำย กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(พร้อมด้วยหนังสือมอบหมาย กรณีท่ีได้รับมอบหมายให้แจ้ง
แทน) 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 



 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ท่ีใด 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่
ที่ใดส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 05:47 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน :  87. กำรรับแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ของคนไปต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้งได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่คนไปอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15วัน 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่คนไปต่ำงประเทศมีชื่อในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้าบ้าน) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่คนไปต่างประเทศมีชื่ออยู่) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

หลักฐำนกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ถ้ามี) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

4) 

 

บัตรประจ ำตัวผู้ไดัรับมอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(หนังสือมอบหมาย กรณีได้รับมอบให้แจ้งแทน) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 13:08 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 88. กำรรับแจ้งกำรย้ำยปลำยทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ ผู้ย้ายที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ย้ายเข้า 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่บ้ำนหลังที่จะย้ำยเข้ำตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ เป็น
ส ำนักทะเบียนปลำยทำง)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ใบแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ ท.ร. 6 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

3) 

 

ส ำเนำทะเบีนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(บ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้า) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

4) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(พร้อมค ายินยอมเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้มาแสดงตนต่อนาย
ทะเบียน) 

- 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 13:10 / 
กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 89. กำรรับแจ้งกำรย้ำยออก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายออก 
 
3. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ที่ผู้ย้ำยมีชื่อในทะเบียนบ้ำน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้าบ้าน) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีได้รับมอบหมาย ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบ 
และหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ย้ายที่อยู่ ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่จะย้ายออก) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

5) 

 

ใบรับแจ้งกำรย้ำยท่ีอยู่ ท.ร.6 ตอนหน้ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีแจ้งย้ายกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

ส านักบริหารการทะเบียน 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออก 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายออก ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 13:13 / กนก
อร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 90. กำรรับแจ้งกำรย้ำยออกจำกทะเบียนบ้ำนกลำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผู้แจ้ง ได้แก่ 
 
(1)ผู้ขอย้าย ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของส านักทะเบียน 
 
(2)บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์) 
 
(3)ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้ด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นเป็นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรือเป็นผู้เจ็บป่วยทุพลภาพ หรือกรณีจ าเป็นอื่น) 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ผู้ขอย้ำยมีชื่อในทะเบียนบ้ำนกลำง)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 วัน 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล และพยานแวดล้อม พร้อม
เสนอความเห็นให้ นายทะเบียนพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

20 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 วัน ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ย้ายซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ได้รับมอบหมำย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีที่มีการมอบให้แจ้งแทน) 

4) 

 

บัตรประจ ำตัวของเจ้ำบ้ำน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ยินยอมให้ย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ท.ร. 14) 

 

 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่จะแจ้งย้ายเข้า) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ส าเนาคู่มือประชาชน 
24/07/2015 13:15 / กนกอร เสตะพันธ์ 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 91. กำรรับแจ้งกำรย้ำยออกแล้ว แต่ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่สูญหำย หรือช ำรุดก่อนแจ้ง
ย้ำยเข้ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก ่บุคคลที่ลงชื่อแจ้งย้ายออกในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ฉบับที่สูญหาย 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 075-
380311 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งกำรย้ำยออก)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ได้รับมอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ย้ายคนอ่ืนๆ ที่มีชื่อเป็นผู้ย้ายออกในใบแจ้งย้ายที่อยู่
ฉบับที่สูญหายหรือช ารุด กรณีผู้ย้ายออกมากกว่า 1 ราย) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

(หมำยเหตุ: -)  

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 



 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช ารุดก่อนแจ้ง
ย้ายเข้า ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 13:18 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 92. กำรรับแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำในเขตส ำนักทะเบียนเดียวกัน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน 
 
3. เงือ่นไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร.075-
380311/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ผู้ย้ำยที่อยู่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน และ
บ้ำนหลังที่จะย้ำยเข้ำอยู่ตั้งอยู่ในเขตส ำนักทะเบียนเดียวกัน)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้แจ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ย้ายเข้า) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ย้ายที่อยู่ถ้ามี) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของบ้านทีู่ย้ายออก และท่ีย้ายเข้า) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

5) 

 

ใบรับแจ้งกำรย้ำยออกตำมแบบ ท.ร.6 ตอนหน้ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีแจ้งย้ายกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร.075-380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช ารุดก่อนแจ้ง
ย้ายเข้า ส าเนาคู่มือประชาชน 24/07/2015 13:21 / กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 93. กำรรับช ำระภำษีป้ำย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน หรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพ่ือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษ ี
 
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
 
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 
 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 
 
6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษี
และเงินเพ่ิม 
 
7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 
วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) 
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
 



9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือ 
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ว 
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่ง 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :46 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารหลักฐาน 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน (ภำยในเดือนมีนำคมของ
ทุกปี) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ)) 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 30 วัน กรมส่งเสริมการ



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการประเมินภาษี 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ยื่น
แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) (ตำมพระรำชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ)) 

ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
กำรประเมิน (กรณีช ำระเกิน 15 วัน จะต้องช ำระเงินเพ่ิมตำม
อัตรำที่กฎหมำยก ำหนด) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ)) 

15 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)  

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4) 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีป้าย 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ.ภำษีป้ำย พ.ศ. 2510 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับช าระภาษีป้าย ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 14:25 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 94. กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้า
ศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะ
รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีท่ี 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวน
ที่ก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลชะอวดแต่หากกรณีที่
มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 
 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะ
เข้าเรียน 1 ปี 
 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน
ให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :8 ถึง 8 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 1 วัน กรมส่งเสริมการ



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือส่งเด็ก 
เข้าเรียนในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน สถำนที่รับสมัครตำมแต่ละ
สถำนศึกษำประกำศก ำหนด (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ) 
เทศบำล.....(ระบุชื่อ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยำ)) 

ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 7 วัน นับจำกวันปิดรบั
สมัคร (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
.....(ระบชื่อ) 
เทศบำล.....(ระบุชื่อ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยำ)) 

7 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือส่งเด็ก เข้าเรียน
ในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่เทศบาลต าบลชะ
อวดประกาศก าหนด 

(หมำยเหตุ: -) 

1 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 

 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

- 

3) 

 

ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

รูปถ่ำยของนักเรียนผู้สมัคร ขนำดตำมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถำนศึกษำก ำหนด 

ฉบับจริง6ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีไม่มีสูติบัตร 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ใน

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท าบันทึก
แจ้งประวัติบุคคลตามแบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่เทศบาลต าบลชะอวด  
โทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

2)ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2548 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 12:23/ กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 95. กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
 หลักเกณฑ์ 
 
    1.มีสัญชาติไทย 
 
    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 
    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
    4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 
 
ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 
       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 วิธีการ 



 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วย
ตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ 
 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน  ย้ายไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน 
ของทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป          
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 

20 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

2) กำรพิจำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

10 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

4) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบอ ำนำจ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ส าเนาคู่มือประชาชน 
21/07/2015 07:12 /กนกอร เสตะพันธ์ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 96. กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับ
การสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 หลักเกณฑ์ 
 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มี
ปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน 
 
 วิธีการ 
 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดย
พิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อ
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
 
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความ
ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 



 
สถานที่ใหบ้ริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน 
ของทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :13 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอ     พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 45 นำที (ระบุระยะเวลำจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

45 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 15 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

15 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 3 วัน นับจำกได้รับค ำขอ 
(ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

3 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

4) กำรพิจำรณำ 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

2 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 2 วัน นับจำกกำรออก
ตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 

5) กำรพิจำรณำ 

พิจารณาอนุมัติ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำ
ขอ (ระบุระยะเวลำที่ให้บริกำรจริง) 
2. ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ ได้แก่ สภำพควำม
เป็นอยู่ คุณสมบัติ หรือข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สำมำรถให้กำรสงเครำะห์ให้ผู้ขอทรำบไม่เกิน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
)) 

7 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 ชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

 

 

- 

5) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบ
อ ำนำจ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 04:38 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 97. กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยความพิการ 
 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 หลักเกณฑ์ 
 
 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 
 1. มีสัญชาติไทย 
 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 
 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
 
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 
 
 
 วิธีการ 
 



    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 
    2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือ
ว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
 
    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน 
ของทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

 

20 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) กำรพิจำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือเทศบำลต ำบลชะอวด)) 

10 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรส่งเสริมกำร
คุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

5) 

 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิกำร
เป็นผู้เยำว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคน
ไร้ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล 
แล้วแต่กรณีกำรยื่นค ำขอแทนต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทน
ดังกล่ำว) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

(หมำยเหตุ: -) 

หมำยเหตุ 

ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 05:41 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 98. กำรขอรับบ ำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้ำงประจ ำผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนหรือ
บ ำเหน็จพิเศษรำยเดือนถึงแก่กรรม) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จ
รายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนท่ีถึงแก่ความตาย 
 
2. การจ่ายบ าเหน็จตกทอด จ่ายเป็นจ านวน 15 เท่าของบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 
แล้วแต่กรณี 
 
3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจ าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้
มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอด ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ กรณีมากกว่า 1 คน ให้ก าหนดส่วนให้ชัดเจน กรณีมิได้
ก าหนดส่วนให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากัน ตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจ าของราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 
 
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
5. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด  
 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จตกทอดพร้อม  
เอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ ารับ
บ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด 
)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมหลักฐาน เอกสาร  
ที่เก่ียวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด 
)) 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบอ านาจ 
  
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด โดยองค์กรปกครองส่วน

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ
ฯ ต่อไป  
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรับบ ำเหน็จตกทอดลูกจ้ำงประจ ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าที่
หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

2) 

 

หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอดลูกจ้ำงประจ ำของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 

4) 

 

ใบมรณบัตร 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาูลต าบลชะอวด โทรศัพท์ 075-381303 ต่อ 107- 108  

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า  2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งก าหนด) 

(หมำยเหตุ: -) 

 



หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม) 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 07:28 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 99. กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆ และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 
วิธีการช าระภาษี 
 
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
 
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
 
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 
 
6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วัน นบัแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน
ช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
 
7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 
15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9) 
 
8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 



10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :31 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริกำรมำยื่นค ำ
ขอ 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ)) 

1 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการทรัพย์สินตาม
แบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน
ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษี 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ยื่น
แบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตำมพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุชื่อ) / องค์กำร

30 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยำ)) 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ไม่พบเอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 1. แบบแจ้งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบค าร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 11:39 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 100. กำรขอรับบ ำเหน็จปกติ หรือบ ำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำของ
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จปกติของลูกจ้างประจ า เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ออก
จากงานโดยต้องมีระยะเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง 
(16) และกรณีท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) 
และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
2. กรณีบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติ โดยมีเวลาท างานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
จะขอรับบ าเหน็จรายเดือนแทนบ าเหน็จปกติได้ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงาน
จนถึงแก่ความตาย 
 
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 
4. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 
 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 



 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :9 ถึง 9 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนจองเอกสารหลักฐาน 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

3 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด 
)) 

6 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้างประจ าต่อไป 

8 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนรับผิดชอบ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด)) 

4) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อเทศบาลต าบลชะอวด และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

(หมำยเหตุ: -) 

1 ชั่วโมง - 

 

5) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลต าบลชะอวดตรวจสอบถ
วามถูกต้อง และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

6 วัน - 

 

6) กำรพิจำรณำ 

นายกเทศมนตรีต าบลชะอวดหรือผู้รับมอบอ านาจ พิจารณา
สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็รายเดือน โดยให้เทศบาล
ต าบลชะอวดแจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ลูกจ้างประจ า
ต่อไป 

(หมำยเหตุ: -) 

3 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรับบ ำเหน็จปกติ หรือบ ำเหน็จรำยเดือนลูกจ้ำง 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ขอรับแบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน
ลูกจ้างที่หน่วยงานต้นสังกัด) 

- 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) - เทศบาลต าบลชะอวด โทรศัพท์ 075-381303 ต่อ 107 , 108 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 



 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก
บริหารการคลังท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 12:41 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



คู่มือส ำหรับประชำชน : 101. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด  โทร.075-381303/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :60 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

30 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

15 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบ
กิจการในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการ
ในประเทศ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ โดยให้
เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มีพยำนลงชื่อ
รับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือผู้ขอเลขที่บ้ำน หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผููให้ควำมยินยอม
เป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ควำมยินยอม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

7) 

 

ส ำเนำเอกสำรแสดงกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีรำยกำร
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน ที่ตั้งส ำนักงำน รำยชื่อกรรมกำร 
และอ ำนำจกรรมกำร พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(หากเป็นเอกสารที่ท าข้ึนในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้
มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

- 

8) 

 

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกิจกำรในประเทศไทย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(หากเป็นเอกสารที่ท าข้ึนในต่างประเทศ จะต้องมีค ารับรอง
ของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้
มีอ านาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยค ารับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือ
สถานทูตไทย) 

 

- 

9) 

 

ใบอนุญำตท ำงำนของผู้รับผิดชอบด ำเนินกิจกำรในประเทศไทย 
(กรณีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือรับรองกำรใช้
สิทธิตำมสนธิสัญญำ (ถ้ำม)ี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

11) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

12) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

13) 

 

ส ำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จ ำหน่ำยหรือให้
เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่ขำยหรือให้เช่ำ 
หรือ ส ำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวลรัษฎำกร หรือหลักฐำนกำร
ซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี  
แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง) 

- 

14) 

 

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมำของเงินทุนและหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำบันทึกถ้อยค ำ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งท่ีมำของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำน
แสดงจ ำนวนเงินทุนก็ได้ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

15) 

 

หลักฐำนหรือหนังสือชี้แจงกำรประกอบอำชีพหุ้นส่วนจ ำพวกไม่
จ ำกัดควำมรับผิด หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัท แล้วแต่กรณี 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำรชุดละ 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) เว็บไซต์  : www.cha-uat.hotmail.com 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

 

2)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เรื่อง  ก ำหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

 

3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำ
ด้วยทะเบียนพำณิชย์ 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

 

6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรื่อง กำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

7) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เรื่อง  ก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2555   

 

8)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

9)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

 

10)ประกำศกระทรวงฉบับที่ 93  (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ



ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 15:12 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 102. กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน)                                
ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ คณะบุคคล                       
และกิจกำรร่วมค้ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียน
แทนก็ได้ 
 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
 
4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :25 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/
ส าเนาเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

5 นาท ี - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม
ส าเนารับรองถูกต้อง) 

3) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(ส าเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ใบทะเบียนพำณิชย์ (ต้นฉบับ) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 

 

สัญญำหรือข้อตกลงแก้ไขของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือคณะบุคคล 
หรือกิจกำรร่วมค้ำ 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนที่ตั้งส ำนักงำนแห่ง
ใหญ่ โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มี
พยำนลงช่ือรับรองอย่ำงน้อย 1 คน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ใช้ในกรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

7) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็นเจ้ำบ้ำน
หรือส ำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้เช่ำ หรือเอกสำร
สิทธิ์อย่ำงอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ควำมยินยอม พร้อม

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน) 

8) 

 

แผนที่แสดงสถำนที่ซ่ึงใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่ส ำคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรองเอกสำร 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

กรมการปกครอง 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมครั้งละ 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

2) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 

 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียน ณ ช่องทางท่ียื่นค าขอ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร.075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) คู่มือการกรอกเอกสาร 

(หมำยเหตุ: -) 

 
หมำยเหตุ 
- 



 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เรื่อง  ก ำหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. 2549 

 

2)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และเลข
ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ 

 

3)กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

 

4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง ก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำ
ด้วยทะเบียนพำณิชย์ 

 

5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง ก ำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติ
ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 

 

6)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

 

7)ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 

8)ประกำศกระทรวงพำณิชย์  เรื่อง กำรตั้งส ำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553  

 

9)ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เรื่อง  ก ำหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2555   

 

10)ค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ และ
เลขค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 11:44 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 104. กำรแจ้งถมดิน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 
2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

เทศบำลต ำบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 วัน 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

5 วัน - 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

(หมำยเหตุ: (ณ เทศบำลต ำบลชะอวด)) 

1 วัน - 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส ำเนำ1ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด ำเนินกำรถมดิน 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ 

ฉบับจริง0ชุด 

ส ำเนำ1ชุด 

หมำยเหตุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งกำรถมดิน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

9) 

 

รำยกำรค ำนวณ (กรณีกำรถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำมสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

10) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

11) 

 

ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน 

ฉบับจริง1ชุด 

ส ำเนำ0ชุด 

หมำยเหตุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 

 
 



 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-381303 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งถมดิน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)พ.ร.บ.  กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 20:20 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 105. กำรแจ้งขอท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำบ้ำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ร้อง ได้แก่ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในช่องสถานะภาพมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน 
แต่มีความประสงค์จะท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 
 
2. เงื่อนไข 
 
(1)กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอ าพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล 
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารส าคัญ 
ต้องด าเนินการหารือมายังส านักทะเบียนกลาง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้อง
ส่งให้ส านักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านส านักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้
ส านักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลชะอวด โทร. 
075380311 (ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :20 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ยื่นประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมำยเหตุ: -) 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียน พิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักทะเบียนอ าเภอ/
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ที่ผู้ร้องประสงค์จะขอลงรายการเป็นเจ้าบ้าน) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ส านักทะเบียน
ท้องถิ่น 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลชะอวด โทร. 075380311 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งขอท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 11:20 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส ำหรับประชำชน : 106. กำรตรวจ คัด และรับรองเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร กรณีเอกสำรต้นฉบับ
หรือเอกสำรหลักฐำนที่เก็บต้นฉบับเอกสำรกำรทะเบียน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ร้อง ได้แก่ เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองส าเนา
รายการเอกสารทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักบริกำรที่ 1 วังไชยำ ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพ 
10300 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-22811-2543/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักบริกำรที่ 2 ถ.ล ำลูกกำ-องครักษ์ คลอง 9 อ.ล ำลูกกำ จ.
ปทุมธำนี 12150 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2791-7034/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 

ส ำนักทะเบียนจังหวัด หรือส ำนักทะเบียนอ ำเภอ หรือส ำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักทะเบียนที่จัดท ำทะเบียนรำษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 นาท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 5 นาท ี ส านักบริหารการ



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องค าขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น 

(หมำยเหตุ: -) 

ทะเบียน 

 

2) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา 

(หมำยเหตุ: -) 

10 นาท ี ส านักบริหารการ
ทะเบียน 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ของผู้ร้อง กรณีเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียมา
ด าเนินการด้วยตนเอง) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ(ผู้มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีท่ีมีการ
มอบหมาย) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หลักฐำนที่แสดงควำมเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 

ฉบับจริง1ฉบับ 

ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหตุ- 

ส านักบริหารการทะเบียน 

 
ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวง ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โทร. 1567 

(หมำยเหตุ: -) 

2) ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ล าลูกกา คลอง 9  อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ 
www.bora.dopa.go.th 

(หมำยเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมำยเหตุ: (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต ำบลคลองเกลือ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 



 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน:การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 

1)ระเบียบส ำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดท ำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2551 

ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 23/07/2015 12:08 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 


