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คูมือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง 
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนใหยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น  .๕
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานท่ีถูกตองครบถวน 
 
หมายเหตุ : 
 
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
4. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนดและสง

เรื่องใหสํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

27 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

- 

3) การลงนาม/ ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน เทศบาลตําบล   - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คณะกรรมการมีมติ 

 

 ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน๖

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอโอน

ใบอนุญาต

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น.๕) 

2) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนท้ังของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชท่ีดิน

ของผูรับโอน

ใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) สําเนาใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๕เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

19. หมายเหตุ- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําส่ัง
รับคําขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
20. ช่ือกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคํา

ขอรับใบอนุญาต) 
21. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
22. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
23. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
24. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

25. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
26. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
27. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
28. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
29. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออก

คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
30. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

31. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการใหแตกตางไปจากท่ีไดรับ
อนุญาตตองยื่นขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น  .๔  

๒ .ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน  

๓ .แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรา ยการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 
๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
32. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนดและสง

เรื่องใหสํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2 การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องตน 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบกอสรางระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ

ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา

เสียหรือแยกน้ําปนเปอน

น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย 

- แบบระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา 

- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต

กรณี 

- รายการคํานวณความ

ม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ี

เก่ียวของ 

 

 

42 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ

พิจารณา 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
33. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน๖

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอแกไข

เปลี่ยนแปลงการ

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนท้ังของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) สําเนาใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชท่ีดิน

กรณีขยายแนว

เขตสถาน

ประกอบการ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) สําเนาเอกสาร

แสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิ

ใชท่ีดินหรือ

หนังสือยินยอมให

ใชท่ีดินหรือ

หนังสือยินยอม

จากหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีดูแลและ

รับผิดชอบท่ีดิน

ดังกลาว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

6) สําเนาหนังสือแจง

การตรวจสอบ

การใชประโยชน

ท่ีดินตาม

กฎหมายวาดวย

การผังเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

7) แผนผังโดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบกอสราง

ระบบความ

ปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพิษ

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบบทอน้ํามัน

ระบบทอดับเพลิง

ระบบบําบัดน้ํา

เสียหรือแยกน้ํา

ปนเปอนน้ํามัน

ระบบอุปกรณ

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาและสิ่ง

ปลูกสรางอ่ืน

แลวแตกรณี 

8) รายการคํานวณ

ความม่ันคง

แข็งแรงและ

ระบบท่ีเก่ียวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกรพรอม

สําเนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองท่ี

ใบอนุญาต) 

10) สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนาแผนผัง

ท่ีไดรับอนุญาต

ทําทางเชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พรอมดวยสําเนา

แผนผังท่ีไดรับ

อนุญาตทําสิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา 

11) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัยหรือ

กรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผูไดรับ

ความเสียหายจาก

ภัยอันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

12) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
35. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

36. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 

37. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
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1) แบบธพ.น. ๔เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 
 

38. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุง

สงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร

โดย 

- 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออก
ใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
39. ช่ือกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
40. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
41. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
42. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
43. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

44. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
45. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
46. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

47. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
48. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออก

ใบอนุญาต) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
49.  
50. ชองทางการใหบริการ  
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1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

51. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว 
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 
๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
52. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับหนังสือหรือคํา

ขอและตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานท่ี

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก

ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งกอสราง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ

น้ํามันระบบทอน้ํามันและ

อุปกรณระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา

ระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

 

27 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
53. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
54. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ผลการทดสอบถัง

เก็บน้ํามันระบบ

ทอน้ํามันและ

อุปกรณระบบ

ไฟฟาและระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาระบบ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนาแผนผัง

ท่ีไดรับอนุญาต

ทําทางเชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังท่ีไดรับ

อนุญาตทําสิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

3) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
55. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

2) หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตให

ใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนท่ีเพ่ิมเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ

เง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 

2556 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

56. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

57. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕ 
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- 

 

 
58. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
59. ช่ือกระบวนงาน:การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
60. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
61. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
62. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
63. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

64. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
65. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
66. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

67. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน350  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 350  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
68. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ี

วัง  
69. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 
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70. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันท่ี๓๑ธันวาคมของปนั้นการตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบธพ.น. ๓พรอม
เอกสารหลักฐานท่ีถูกตองครบถวนภายใน๖๐วันกอนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
71. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนดและสง

เรื่องใหสํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน

ประกอบโดยมีระยะเวลา

พิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเรื่อง

ในเดือนพฤศจิกายนใช

42 ถึง 72 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - 

กรณียื่นเรื่องในเดือน

ธันวาคมใชระยะเวลา

พิจารณา 72 วัน 

 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน 
72. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
73. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนท้ังของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอตออายุ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) สําเนาใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

3) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
74. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 
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คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 

2556 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

75. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

76. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๓เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

77. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 



25/462 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
78. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
79. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
80. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
81. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
82. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

83. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
84. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
85. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจง

การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

86. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
87. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน  
88. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

89. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖พรอม
ดวยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 
หมายเหตุ :  
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๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข /เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
90. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนดและสง

เรื่องใหสํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

27 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
91. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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92. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน๖

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอรับใบแทน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ    

(แบบธพ.น.๖) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร / 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนท้ังของผู

มอบอํานาจและ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) หลักฐานการแจง

ความวา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

สูญหาย (กรณีสูญ

หาย) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

เดิมท่ีถูกทําลาย

ในสาระสําคัญ 

(กรณีถูกทําลาย

และอ่ืนๆ) 

สํานักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ํามัน 

1 0 ชุด - 

5) อ่ืนๆ(ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
93. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

94. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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95. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๖เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

96. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําส่ังรับคํา
ขอรับใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
97. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ

ใบอนุญาต) 
98. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
99. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
100. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
101. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

102. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
103. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
104. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
105. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
106. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี๑ : ข้ันตอนออกคําสั่ง

รับคําขอรับใบอนุญาต) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
107. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

108. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะท่ีสองและจลักษณะท่ีสองตองยื่นขออนุญาต
และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซ่ึง 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๒เมตร
หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๐เมตร
และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกซ่ึงตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีติดเขตถนน
สาธารณะดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา๑๒เมตรหรือติดเขตถนนสวน
บุคคลดานท่ีใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกวางของถนนนอยกวา๑๐เมตรและเก็บน้ํามันไวในถัง
เก็บน้ํามันใตพ้ืนดิน 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีใหบริการแกยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน้ํามันท่ีมี
ปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรข้ึนไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินและจะเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณไมเกิน๕,๐๐๐ลิตรไวในถังเก็บ
น้ํามันใตพ้ืนดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟนอยเทานั้น 
- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันท่ีเก็บน้ํามันท่ีมีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรข้ึนไปไวใน
ถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ํามันใตพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กเพ่ือใหบริการแกเรือการเก็บน้ํามันไว
ในถังเก็บน้ํามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ํามันท่ีติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
นอยเทานั้น 
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 
๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 
๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
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คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
109. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับคําขอและ

ตรวจสอบความถูกตองของ

คําขอและความครบถวนของ

เอกสารตามรายการเอกสาร

หลักฐานท่ีกําหนดและสง

เรื่องใหสํานักความปลอดภัย

ธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบื้องตน 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบกอสรางระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ

ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา

เสียหรือแยกน้ําปนเปอน

น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย 

- แบบระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา 

- สิ่งปลูกสรางอ่ืนแลวแต

กรณี 

- รายการคํานวณความ

ม่ันคงแข็งแรงและระบบท่ี

เก่ียวของ 

42 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในหนังสือแจงผลการ

พิจารณา 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
110. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
111. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 
 
 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล / 

ออกใหไมเกิน๖

เดือน / รับรอง

สําเนาถูกตองทุก

หนา) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอรับ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลังงาน 1 0 ฉบับ (ผูมีอํานาจลงนาม) 

2) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอากร

แสตมปตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถูกตองเฉพาะบัตร

ประจําตัว

ประชาชนท้ังของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

3) สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใชท่ีดิน

เชนโฉนดท่ีดิน / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

/ ส.ค.๑เปนตน 

กรมท่ีดิน 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

4) สําเนาเอกสาร

แสดงวาผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิ

ใชท่ีดินหรือ

หนังสือยินยอมให

ใชท่ีดินหรือ

หนังสือยินยอม

จากหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีดูแลและ

รับผิดชอบท่ีดิน

ดังกลาว 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

5) สําเนาหนังสือแจง กรมโยธาธิการและ 0 1 ชุด (รับรองสําเนา
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การตรวจสอบ

การใชประโยชน

ท่ีดินตาม

กฎหมายวาดวย

การผังเมือง 

ผังเมือง ถูกตองทุกหนา) 

6) แผนผังโดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบกอสราง

ระบบความ

ปลอดภัยระบบ

ควบคุมมลพิษ

ระบบทอน้ํามัน

ระบบทอดับเพลิง

ระบบบําบัดน้ํา

เสียหรือแยกน้ํา

ปนเปอนน้ํามัน

ระบบอุปกรณ

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาและสิ่ง

ปลูกสรางอ่ืน

แลวแตกรณี 

- 3 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

7) รายการคํานวณ

ความม่ันคง

แข็งแรงและ

ระบบท่ีเก่ียวของ 

- 1 0 ชุด (วิศวกรผูออกแบบ

ลงนามทุกหนา) 

8) หนังสือรับรอง

ของวิศวกรพรอม

สําเนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองท่ี

ใบอนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม 

9) สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนาแผนผัง

ท่ีไดรับอนุญาต

ทําทางเชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังท่ีไดรับ

อนุญาตทําสิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่นกอน

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

10) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

- 0 1 ชุด (ใหนํามายื่นกอน

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

11) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
112. คาธรรมเนียม 
1) ไมมี คาธรรมเนียม0 บาท  หมายเหตุ - 
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113. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
114. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๑เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

115. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC)) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 
116. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออกใบอนุญาต) 
117. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
118. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
119. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
120. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานท่ีประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศท่ีออกตามกฎกระทรวงดังกลาว 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 สถานท่ียื่นแบบคําขอ

และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2556 

6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู

ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2557 

7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

121. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
122. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
123. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการ

แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 

124. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
125. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออก

ใบอนุญาต)  
126. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

16:30 น. (มีพักเท่ียง)     หมายเหตุ - 
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127. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสรางสถาน
ประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามท่ีกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบทอ
น้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว 
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน 
๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมายเหตุ : 
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
๒. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
๔. ท้ังนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด 
 
128. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับหนังสือหรือคํา

ขอและตรวจสอบความ

ครบถวนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานท่ี

กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก

ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานท่ีและสิ่งกอสราง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ

27 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

น้ํามันระบบทอน้ํามันและ

อุปกรณระบบไฟฟาระบบ

ปองกันอันตรายจากฟาผา

ระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

 

นครศรีธรรมราช 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

129. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
130. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
131.  

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ผลการทดสอบถัง

เก็บน้ํามันระบบ

ทอน้ํามันและ

อุปกรณระบบ

ไฟฟาระบบ

ปองกันอันตราย

จากฟาผาระบบ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาหนังสือ

อนุญาตพรอม

ดวยสําเนาแผนผัง

ท่ีไดรับอนุญาต

ทําทางเชื่อมถนน

สาธารณะหรือ

ทางหลวงหรือ

ถนนสวนบุคคล

หรือสําเนา

หนังสืออนุญาต

พรอมดวยสําเนา

แผนผังท่ีไดรับ

อนุญาตทําสิ่ง

ลวงล้ําลําน้ํา 

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 

3) สําเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรือกรมธรรม

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู

ไดรับความ

เสียหายจากภัย

- 0 1 ชุด (รับรองสําเนา

ถูกตองทุกหนา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

4) อ่ืนๆ (ถามี) - 0 0 ชุด - 

 
132. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 3 

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิงพ.ศ. 

2556 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

133. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐

เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕ 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

อาคารบีชั้น๑๙เลขท่ี๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑ 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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134. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานท่ีแจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี

๒สถานท่ียื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

135. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 
 
136. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน

บุคคลธรรมดา 
137. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
138. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
139. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
140. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555 

  9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

141. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
142. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
143. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
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144. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
145. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอ

จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
146. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

147. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดย
ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
148. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

 

30 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

149. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
150. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือใหความ

ยินยอมใหใช

สถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของกรรมสิทธิ์

ลงนามและใหมี

พยานลงชื่อ

รับรองอยางนอย 

1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน ) 

3) สําเนาทะเบียน

บานท่ีแสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความยินยอม

เปนผูเชาหรือ

เอกสารสิทธิ์อยาง

อ่ืนท่ีผูเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความยินยอม

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน ) 

4) แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซ่ึงใช

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

5) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) สําเนาหนังสือ

อนุญาตหรือ

หนังสือรับรองให

เปนผูจําหนาย

หรือใหเชาสินคา

ดังกลาวจาก

เจาของลิขสิทธิ์

ของสินคาท่ีขาย

หรือใหเชาหรือ

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ตามประมวล

รัษฎากรหรือ

- 0 1 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการขายหรือให

เชาแผนซีดีแถบ

บันทึกวีดิทัศนแผน

วีดิทัศนดีวีดีหรือ

แผนวีดีทัศนระบบ

ดิจิทัลเฉพาะท่ี

เก่ียวกับการ

บันเทิง) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลักฐานการซ้ือ

ขายจาก

ตางประเทศ

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

8) หนังสือชี้แจง

ขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของ

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จํานวนเงินทุน

หรืออาจมาพบ

เจาหนาท่ีเพ่ือทํา

บันทึกถอยคํา

เก่ียวกับ

ขอเท็จจริงของ

แหลงท่ีมาของ

เงินทุนพรอม

แสดงหลักฐาน

แสดงจํานวน

เงินทุนก็ได 

- 1 0 ฉบับ (ใชในกรณี

ประกอบพาณิชย

กิจการคาอัญมณี

หรือเครื่องประดับ

ซ่ึงประดับดวยอัญ

มณี) 

 
151. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

คาธรรมเนียม50 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ  
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152. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ(0-2547-4446-7 ) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

 
153. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 

 

154. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 
 
155. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
156. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
157. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
158. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
159. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

160. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
161. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
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162. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 

163. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
164. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
165. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

166. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได 
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดย
ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

 

30 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 

 

15 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

10 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
 

167. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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168. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู

ประกอบพาณิชย

กิจพรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน

บานของผูประกอบ

พาณิชยกิจพรอม

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) (ตนฉบับ) หนังสือ

ใหความยินยอม

ใหใชสถานท่ีตั้ง

สํานักงานแหง

ใหญโดยให

เจาของรานหรือ

เจาของกรรมสิทธิ์

ลงนามและใหมี

พยานลงชื่อ

รับรองอยางนอย 

1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) สําเนาทะเบียน

บานท่ีแสดงให

เห็นวาผูใหความ

ยินยอมเปนเจา

บานหรือสําเนา

สัญญาเชาโดยมี

ผูใหความยินยอม

เปนผูเชาหรือ

เอกสารสิทธิ์อยาง

อ่ืนท่ีผูเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์เปน

ผูใหความยินยอม

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูประกอบ

พาณิชยกิจมิไดเปน

เจาบาน) 

4) แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซ่ึงใช

ประกอบพาณิชย

กิจและสถานท่ี

สําคัญบริเวณ

ใกลเคียง

โดยสังเขปพรอม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

7) ใบทะเบียน

พาณิชย (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

 
169. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียม (ครั้งละ) 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 

 
170. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

2) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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171. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 

 
172. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณี
ผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย 
 
173. ช่ือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผู

ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 
174. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
175. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
176. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน  
177. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549 

2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพ่ือใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555   

3) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีและนายทะเบียนพาณิชย 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  

5) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2553  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย 

7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยท่ี 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ 

8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย

ทะเบียนพาณิชย 

9) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจท่ีไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 

10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553 

11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546 

12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 
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178. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
179. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
180. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไมมี  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
181. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
182. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 

2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
183. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 
184. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจท้ังหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชนขาดทุนไม
ประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานท่ีเรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัทใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 
13) 
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญเปนตนใหผู
ท่ีมีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสารหลักฐานการท่ีผู
ประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสั่งศาลเปนตน 
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นแทนก็ได 
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือดาวนโหลดจาก 
www.dbd.go.th 
 
หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมโดย
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ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
 
 
185. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจงผล 

 

30 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีการเงินรับชําระ

คาธรรมเนียม 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเขา

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/สําเนาเอกสาร 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชยใหผูยื่นคําขอ 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที 
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186. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
187. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู

ประกอบพาณิชย

กิจหรือทายาทท่ี

ยื่นคําขอแทน

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขอจดทะเบียน

พาณิชย (แบ

บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

2) ใบทะเบียน

พาณิชย (ฉบับ

จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 

1 0 ฉบับ - 

3) สําเนาใบมรณ

บัตรของผู

ประกอบพาณิชย

กิจ (กรณีถึงแก

กรรม) โดยให

ทายาทท่ียื่นคําขอ

เปนผูลงนาม

รับรองสําเนา

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถูกตอง 

4) สําเนาหลักฐาน

แสดงความเปน

ทายาทของผูลง

ชื่อแทนผู

ประกอบพาณิชย

กิจซ่ึงถึงแกกรรม

พรอมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

5) หนังสือมอบ

อํานาจ (ถามี) 

พรอมปดอากร

แสตมป 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(ถามี) พรอมลง

นามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

 
188. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

คาธรรมเนียม30 บาท 

หมายเหตุ - 
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189. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

หมายเหตุ(02-547-4446-7) 

3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : Call Center 1570 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต  : www.dbd.go.th 

หมายเหตุ- 

190. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) คูมือการกรอกเอกสาร 

- 

 
191. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
192. ช่ือกระบวนงาน:การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
193. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
194. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
195. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
196. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

197. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
198. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
199. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
200. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
201. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
202. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
203. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกผูท่ีประสงคจะแกไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผูรองยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
2. การแกไขรายการซ่ึงไมใชรายการสัญชาติไดแก 
(1) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเปนกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง 
(2) นายอําเภอเปนกรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 30วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
204. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนตรวจสอบ

หลักฐาน (ถามี) สอบสวนเจา

บานพยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือ

รวบรวมพรอมความเห็น

เสนอใหนายทะเบียนอําเภอ

หรือนายทะเบียนทองถ่ิน

หรือนายอําเภอ (แลวแต

กรณี) พิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินหรือ

นายอําเภอ (แลวแตกรณี) 

พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต

และแจงผลการพิจารณา 

 

5 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

205. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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206. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรอง) 

2) หลักฐานท่ีขอ

แกไขเชนทะเบียน

บานฉบับเจาบาน

สูติบัตรมรณบัตร 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หลักฐานท่ีทาง

ราชการออกให 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
207. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

208. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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209. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
210. หมายเหตุ 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
211. ช่ือกระบวนงาน:การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติ 
212. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
213. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
214. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
215. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

216. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
217. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
218. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
219. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
220. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติมาริสาเพ็ช

รทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
221. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูรองมีชื่อในทะเบียนบาน) 

 
222. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูรองไดแกผูประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผูรองยังไมบรรลุ
นิติภาวะ) 
2. กรณีแกไขรายการสัญชาติไดแก 
(1) นายอําเภอเปนกรณีแกไขรายการของเจาของประวัติจากสัญชาติอ่ืนหรือไมมีสัญชาติ&quot;เปนสัญชาติไทย&quot; 
เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาไดสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติไทย 
(2) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินเปนกรณีแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไมมีสัญชาติหรือจาก
สัญชาติอ่ืน&quot;เปนสัญชาติอ่ืน&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริงหรือ
การเสียสัญชาติไทย 
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3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
223. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนตรวจสอบ

เอกสาร (ถามี) สอบสวนเจา

บานพยานบุคคลท่ีนาเชื่อถือ

รวบรวมหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินหรือนายอําเภอ 

(แลวแตกรณี) พิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินหรือ

นายอําเภอ (แลวแตกรณี) 

พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต

และแจงผลการพิจารณา 

 

5 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
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224. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
225. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรอง) 

2) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูมอบหมาย

พรอมหนังสือ

มอบหมายกรณี

มอบหมาย) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 ของผู

รอง 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

เอกสารการ

ทะเบียนราษฎรท่ี

ตองการจะแกไข 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ - 

3) 
เอกสารอ่ืนท่ีทาง

ราชการออกให 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
226. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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227. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
228. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
229. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขท่ีซํ้ากัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
230. ช่ือกระบวนงาน:การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขท่ีซํ้ากัน 
231. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
232. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
233. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
234. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

235. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
236. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
237. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
238. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
239. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขท่ีซํ้ากัน

มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
240. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
241. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
242. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนขอเท็จจริงพยาน

เอกสารพยานบุคคลและ

พยานแวดลอมและรวบรวม

ความเห็นเพ่ือเสนอใหนาย

ทะเบียนพิจารณา 

 

5 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

243. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
244. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือมอบ

อํานาจและบัตร

ประจําตัว

ประชาชนผูมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอํานาจ) 

 
245. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
246. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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247. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
248. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย/บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมีช่ือ
อยูในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
249. ช่ือกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย/บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู

ในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
250. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
251. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
252. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
253. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

254. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
255. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
256. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
257. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน150  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 280  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 80  
258. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย/บุคคลท่ีไมมีสถานะทาง

ทะเบียนเคยมีชื่ออยูในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  

259. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

260. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
บุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนถูกจําหนายรายการในทะเบียนประวัติและฐานขอมูลการ
ทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไมไปรายงานตัวไมปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเปนเวลานานหรือสาเหตุอ่ืนๆซ่ึงทําให
ไมมีชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตองสอบสวนพยานบุคคลท่ีเปนชนกลุมนอยชาติพันธุเดียวกันหรือเปน
กลุมบุคคลเดียวกันกับผูรองจํานวน 3 คนเพ่ือใหการรับรองยืนยันพิสูจนตัวบุคคล 
 
หมายเหตุ 
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1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
3) ข้ันตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีชัดเจนอาจตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพ่ิมข้ึน 
4) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํา

รองตามแบบพิมพท.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

 

1 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

1) สอบสวนขอเท็จจริงใน

พ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจนยืนยันสถานะ

บุคคล 

2) รวบรวมพยานหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอ

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต

พิจารณา 

 

10 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต

พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

 

5 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การพิจารณา 

 

-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัตินาย

ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก

7 วันทําการ เทศบาลตําบลท่ี

วังอําเภอทุงสง

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือ

ปรับปรุงรายการโดยคืน

สถานภาพรายการบุคคลใน

ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

และแจงผลการพิจารณาใหผู

ยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ 

-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัติใหแจง

เหตุผลดังกลาวดวย 

 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

5) การพิจารณา 

 

สํานักทะเบียนกลาง

ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

ผลการพิจารณาอนุมัติของ

นายทะเบียนและดําเนินการ

ปรับปรุงรายการโดยคืน

สถานภาพรายการบุคคลใน

ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

 

12 วันทําการ สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

- 

6) การพิจารณา 

 

-สํานักทะเบียนกลางแจงผล

การดําเนินการปรับปรุง

รายการโดยคืนสถานภาพ

รายการบุคคลของผูยื่นคําขอ

ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

   

-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ินแจงผูยื่นคํา

ขอมาดําเนินการปรับปรุง

เอกสารหลักฐานท่ีใชในการ

แสดงตัวของตนเองให

ถูกตองตรงกัน/จัดทําบัตร

ประจําตัว (แลวแตกรณี) 

5 วันทําการ สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ 
 

261. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
262. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนประวัติ

ชนกลุมนอย/

แบบสํารวจเพ่ือ

จัดทําทะเบียน

ประวัติบุคคลท่ีไม

มีสถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 

89) (แลวแตกรณี) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) บัตรประจําตัวคน

ซ่ึงไมมีสัญชาติ

ไทย/บัตร

ประจําตัวบุคคลท่ี

ไมมีสถานะทาง

ทะเบียน (แลวแต

กรณี) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 
 
 
 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารอ่ืนซ่ึงมีรูป

ถายท่ีทางราชการ

ออกให (ถามี) 

เชนหนังสือ

รับรองการเกิด

หลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานการ

ปลอยตัวคุมขัง

ฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) รูปถายขนาด 2 

นิ้ว (กรณีไมมี

เอกสารท่ีมีรูป

ถายท่ีทางราชการ

ออกใหมาแสดง) 

- 2 0 ฉบับ - 

3) ทะเบียนบานและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนของ

พยานผูรับรองตัว

บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

263. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

264. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 

12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th) 
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3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
265. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
266. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
267. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูลทะเบียน

ราษฎร 
268. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
269. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
270. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
271. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

272. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
273. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
274. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
275. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน60  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 150  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 10  
276. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูล

ทะเบียนราษฎรมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
277. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

278. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เปนกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยตองเปนผูท่ีไดรับการสํารวจเพ่ือจัดทํา
ทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนภายในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหลักฐานแบบสํารวจเพ่ือจัดทํา
ทะเบียนประวัติ (แบบ 89) หรือใบตอบรับการสํารวจตามแบบ 89/1 หรือสําเนาเอกสารดังกลาวแตไมไดรับการบันทึกจัดทํา
ทะเบียนประวัติในฐานขอมูลโดยบุคคลดังกลาวตองมีเอกสารรับรองจากหนวยงานหรือองคการท่ีทําหนาท่ีสํารวจดังนี้ 
 1.1 ถาเปนกลุมเด็กหรือบุคคลท่ีศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาท่ีสํารวจบุคคลนั้น 
 1.2 ถาเปนคนไรรากเหงาตองมีหนังสือรับรองจากสถานสงเคราะหหรือหนวยงานท่ีใหการสงเคราะหดูแลสํารวจบุคคลนั้น 
 1.3 กรณีของชนกลุมนอยท่ีเขามาอาศัยอยูเปนเวลานานแตตกสํารวจใหนายทะเบียนสอบบันทึกถอยคําบุคคลท่ีเปนชนกลุม
นอยชาติพันธุเดียวกันจํานวน 3 คนเพ่ือใหการรับรองแทนการเรียกหนังสือรับรอง 
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หมายเหตุ 
1) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 
2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละท้ิงคําขอโดยเจาหนาท่ีและผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 
3) ข้ันตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงท่ีชัดเจนอาจตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพ่ิมข้ึน 
4) เจาหนาท่ีจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
279. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํา

รองตามแบบพิมพท.ร.31 

2) ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

 

1 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

1) สอบสวนขอเท็จจริงใน

พ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจนยืนยันสถานะ

บุคคล 

2) รวบรวมพยานหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอนาย

ทะเบียนพิจารณา 

 

10 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ

หรือไมอนุมัติ 

 

5 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การพิจารณา 

 

-กรณีท่ีมีคําสั่งอนุมัตินาย

ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก

7 วันทําการ เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพ่ือ

ขอเปดระบบการบันทึก

จัดทําทะเบียนประวัติบุคคล

ท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน

และแจงผลการพิจารณาใหผู

ยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ 

-กรณีท่ีมีคําสั่งไมอนุมัติให

แจงเหตุผลดังกลาวดวย 

 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

5) การพิจารณา 

 

สํานักทะเบียนกลาง

ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร

ผลการพิจารณาอนุญาตของ

นายทะเบียนและพิจารณา

เปดระบบโปรแกรมเพ่ือให

บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

 

12 วันทําการ สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

- 

6) การพิจารณา 

 

-สํานักทะเบียนกลางแจงผล

การเปดระบบโปรแกรม

เพ่ือใหบันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ินบันทึกขอมูล

ในระบบและแจงผูยื่นคําขอ

มาดําเนินการจัดทําบัตร

ประจําตัว 

 

5 วันทําการ สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ 
 
 
 

280. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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281. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบสํารวจเพ่ือ

จัดทําทะเบียน

ประวัติบุคคลท่ีไม

มีสถานะทาง

ทะเบียน (แบบ 

89) หรือใบตอบ

รับการสํารวจตาม

แบบ 89/1 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) กลุมเด็กหรือ

บุคคลท่ีศึกษาเลา

เรียนใน

สถานศึกษามี

หนังสือรับรอง

จากสถานศึกษาท่ี

สํารวจ 

กระทรวงศีกษาธิ

การ 

1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

3) กลุมคนไร

รากเหงาตองมี

หนังสือรับรอง

จากสถาน

สงเคราะหหรือ

หนวยงานท่ีให

การสงเคราะห

ดูแลและสํารวจ

บุคคลนั้น 

กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของ

มนุษย 

1 1 ฉบับ (รวมท้ังหนังสือ

รับรองจากสถาน

สงเคราะหในสังกัด

ของเอกชน***

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ทะเบียนบานและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนของ

พยานผูรับรองตัว

บุคคลกรณีกลุม

ชนกลุมนอยท่ีเขา

มาอาศัยอยูเปน

เวลานานแตตก

สํารวจนาย

ทะเบียนสอบ

บันทึกถอยคํา

บุคคลท่ีเปนกลุม

นอยชาติพันธุ

เดียวกันจํานวน 3 

คนเพ่ือใหการ

รับรองแทนการ

เรียกหนังสือ

รับรอง 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) เอกสารอ่ืนซ่ึงมีรูป

ถายท่ีทางราชการ

ออกให (ถามี) 

เชนหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานการ

ปลอยตัวคุมขัง

ฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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282. คาธรรมเนียม 
1) ไมมีคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
283. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 

12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
284. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
285. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
286. ช่ือกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 
287. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
288. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
289. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
290. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) กฎกระทรวงกําหนดใหคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรคาธรรมเนียมพ.ศ. 

2551 

2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548 

 
291. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
292. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
293. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
294. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
295. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาล

ตําบลท่ีวัง  
296. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

297. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนท่ีมีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ข้ึนตนหลักแรกดวยเลข 0 และหลักท่ีหกและเจ็ดเปนเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวท่ีเกิดในประเทศไทยท่ีมีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กเลขประจําตัวประชาชนข้ึนตนหลักแรกดวยเลข 0 และบุคคลท่ีไมมีสถานะทาง
ทะเบียนท่ีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติใหเนื่องจากไมสามารถรับแจงการเกิดหรือเพ่ิม
ชื่อในทะเบียนบานในสถานะคนสัญชาติไทยซ่ึงสวนใหญจะเปนเด็กท่ีถูกทอดท้ิงเด็กอนาถาหรือคนไรรากเหงาท่ีอยูในการดูแล
ของสถานสงเคราะหท่ีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กมีเลขประจําตัวประชาชน13 หลักข้ึนตนหลักแรก
ดวยเลข 0 ท่ีมีอายุตั้งแต 5 ปบริบูรณแตไม 70 ปบริบูรณตองดําเนินการดังนี้ 
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  1. กรณีอายุครบ 5 ปบริบูรณหรือนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติตองขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแตวันท่ีมีอายุครบ 5 ป
บริบูรณหรือวันท่ีนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ 
  2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุดตองขอมีบัตรใหมภายใน 60 วันนับแตวันท่ีบัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุด 
  3. กรณีท่ีแกไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนประวัติตองขอเปลี่ยนบัตร 
ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดแกไขรายการในทะเบียนประวัติ 
หมายเหตุ 
1) กรณีมีเหตุสงสัยเก่ียวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติมกับเจาบานหรือบุคคลท่ี
นาเชื่อถือ 
2) ข้ันตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพ่ิมข้ึนหากพบปญหาในการจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือ 
 
298. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/

ขอเปลี่ยนบัตรแจงความ

ประสงคตอเจาหนาท่ี 

2) เจาหนาท่ีตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานรายการใน

ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

และฐานขอมูลทะเบียนบัตร 

 

3 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

เม่ือตรวจสอบแลวปรากฏวา

เปนบุคคลคนเดียวกันกับ

รายการในฐานขอมูล

ดําเนินการพิมพลายนิ้วมือ

ถายรูปทําบัตรพิมพคําขอมี

บัตรตรวจสอบความถูกตอง

รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของเสนอนายทะเบียน

พิจารณา 

 

7 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา นายทะเบียนพิจารณา 3 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 อนุมัติ/ไมอนุมัติ 

 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

4) การพิจารณา 

 

กรณีอนุมัติ   

- จัดทําเอกสารใบรับคําขอมี

บัตรเพ่ือใชเปนหลักฐานการ

รอรับบัตร   

จากสํานักทะเบียนกลาง 

(ภายใน 1 เดือน)   

 

2 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 
299. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
300. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

บุคคลท่ีไมมี

สถานะทาง

ทะเบียนเดิม 

(กรณีบัตร

หมดอายุบัตร

ชํารุดและขอ

เปลี่ยนบัตร) 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) แบบรับรอง

รายการทะเบียน

ประวัติบุคคลท่ีไม

มีสถานะทาง

ทะเบียน (ท.ร.38 

ข) 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารอ่ืนท่ีทาง

ราชการออกให 

(ถามี) เชนหนังสือ

ขออนุญาตออก

นอกเขตหลักฐาน

การศึกษาฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

 
301. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร 

คาธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ (ยกเวน 
(1) การทําบัตรครั้งแรกของผูท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป         
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองท่ีท่ีประสบสาธารณภัยตามท่ีผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกําหนดและ      
ไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด     
 

302. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูท่ี 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 

12150 

หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
303. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก   
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304. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเลขท่ีบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
305. ช่ือกระบวนงาน:การขอเลขท่ีบาน 
306. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
307. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
308. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
309. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

310. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
311. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
312. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
313. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
314. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเลขท่ีบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
315. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

316. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีสรางบานเสร็จ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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317. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
318. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
319. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูแจง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ใบรับแจงเก่ียวกับ

บาน (ท.ร. 9) 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) เอกสารการเปน

เจาของกรรมสิทธิ์

ท่ีดิน 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) เอกสารการขอ

อนุญาตกอสราง

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
320. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

321. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

322. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

323. หมายเหตุ- 
วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเลขท่ีบานกรณีทะเบียนบานช่ัวคราว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
324. ช่ือกระบวนงาน:การขอเลขท่ีบานกรณีทะเบียนบานชั่วคราว 
325. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
326. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
327. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
328. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

329. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
330. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
331. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
332. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
333. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเลขท่ีบานกรณีทะเบียนบานชั่วคราวมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
334. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

335. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตสรางบานเสร็จ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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336. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง  อําเภอทุง

สงจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
337. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
338. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ใบรับแจงเก่ียวกับ

บาน (ท.ร. 9) 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) เอกสารการเปน

เจาของกรรมสิทธิ์

ท่ีดิน 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) เอกสารการขอ

อนุญาตกอสราง

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
339. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

340. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

341. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

342. หมายเหตุ- 
วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
343. ช่ือกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 
344. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
345. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
346. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
347. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 

แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2551 

348. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
349. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
350. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
351. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
352. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
353. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูรองเกิด / ท่ีผูรองมีชื่อในทะเบียนบาน / ท่ีผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน) 

354. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกผูรองหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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355. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนตรวจสอบ

เอกสารสอบสวนพยาน

บุคคลพยานแวดลอมท่ี

เก่ียวของเก่ียวกับบิดามารดา

สัญชาติของบิดามารดาถึง

สถานท่ีเกิดจํานวนพ่ีนองรวม

บิดามารดาและทีอยูปจจุบัน

และรวบรวมหลักฐาน

ท้ังหมดพรอมความเห็นเสนอ

ใหนายอําเภอพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายอําเภอพิจารณา

พยานหลักฐานแลวแจงผล

การพิจารณาใหนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินทราบ 

 

9 วัน สํานักทะเบียน

อําเภอ 

- 

4) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

ดําเนินการและแจงผลการ

พิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
356. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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357. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) รูปถาย 2 นิ้ว

จํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานหรือสําเนา

ทะเบียนประวัติ

เชนท.ร.38 , ท.ร. 

38/1 , ท.ร.38 

กหรือท.ร.38 ข 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) หลักฐานท่ีแสดง

วาเกิดใน

ราชอาณาจักร 

(ถามี) 

- 1 0 ฉบับ (เชนหลักฐาน

ลงบัญชีทหาร

กองเกิน , 

ใบสําคัญประจําถ่ิน

ท่ีอยูหรือใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาวเปนตน) 

358. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

359. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 
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หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

360. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

361. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
362. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
363. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
364. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
365. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
366. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

367. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
368. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
369. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
370. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
371. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  
372. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

373. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูท่ีจะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีกอนเม่ือไดรับอนุญาต
แลวจึงทําการโฆษณาไดโดยใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาตและใหมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขลงใน
ใบอนุญาตวาดวยเวลาสถานท่ีและเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดนั้นโดยหาม
อนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานท่ีบําเพ็ญ
ศาสนกิจและทางแยกท่ีมีการสัญจรไปมาคับค่ังอยูเปนปกติและหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา 100 เมตรจากบริเวณ
โรงเรียนระหวางทําการสอนศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณาผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตองยื่นคํารองตามแบบฆ.ษ. 1 
ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองท่ีกอนมาดําเนินการ 
 
 
 



104/462 
 

374. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพ่ือใช

เครื่องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนประสงคจะใช

เครื่องขยายเสียงและ

ไมโครโฟนมายื่นตอ

เจาหนาท่ีเพ่ือตรวจสอบคํา

รองและเอกสารประกอบคํา

ขอ 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องเสนอ

ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง

พนักงานเจาหนาท่ีผูออก

ใบอนุญาต 

 

20 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

พนักงานเจาหนาท่ีลงนามใน

ใบอนุญาตใหทําการโฆษณา

โดยใชเครื่องขยายเสียงชําระ

คาธรรมเนียมและรับ

ใบอนุญาต 

 

30 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง 
375. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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376. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 1 3 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 3 ฉบับ (พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูแทนนิติบุคคล 

(กรณีผูขอรับ

ใบอนุญาตหรือผู

แจงเปนนิติบุคคล)) 

3) หนังสือมอบ

อํานาจท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย 

(กรณี

ผูประกอบการไม

สามารถมายื่นคํา

ขอดวยตนเอง) 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

มอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 3 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคํารองตาม

แบบฆ.ษ.1 ท่ีเจา

พนักงานตํารวจ

เจาของทองท่ี

- 1 3 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงความ

คิดเห็นแลว 

2) แผนท่ีสังเขป

แสดงท่ีตั้งการใช

เครื่องขยายเสียง 

- 1 3 ฉบับ - 

 
377. คาธรรมเนียม 
1) โฆษณากิจการท่ีไมเปนไปในทํานองการคา 

คาธรรมเนียม10 บาท 

หมายเหตุ - 

2) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคล่ือนท่ี) 

คาธรรมเนียม60 บาท 

หมายเหตุ - 

3) โฆษณาท่ีเปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําท่ี) 

คาธรรมเนียม75 บาท 

หมายเหตุ - 

378. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

หมายเหตุ(โทร 1567) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

379. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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380. หมายเหตุ- 
วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC)) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108/462 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวท่ีมี
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
381. ช่ือกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวท่ีมี

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ 
382. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
383. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
384. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
385. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

386. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
387. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
388. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
389. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
390. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีคนสัญชาติไทยหรือคน

ตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
391. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

392. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
393. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 
394. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
395. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หลักฐานการจด

ทะเบียนคนตาย 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หลักฐานการตาย

ท่ีออกโดยรัฐบาล

ของประเทศท่ีมี

การตาย 

- 1 0 ฉบับ (แปลและรับรอง

ความถูกตองจาก

กระทรวงการ

ตางประเทศ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนของเจา

บาน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ท่ีมีชื่อคนตาย) 

3) หนังสือ

มอบหมายและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนผูท่ี

ไดรับมอบหมาย 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมีการ

มอบหมาย) 

 
396. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

397. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
398. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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399. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียน
บานมากกวา 1 แหง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
400. ช่ือกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน

บานมากกวา 1 แหง 
401. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
402. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
403. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
404. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

405. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
406. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
407. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
408. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
409. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีมีชื่อและรายการบุคคล

ในทะเบียนบานมากกวา 1 แหงมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
410. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

411. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีเจาบานมอบอํานาจหรือบุคคลท่ีมีชื่อซํ้า 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
412. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนเจาบานหรือคนท่ีมี

ชื่อซํ้าโดยใหยืนยันใหแนนอน

เพียงแหงเดียวโดยรวบรวม

หลักฐานเพ่ือเสนอนาย

ทะเบียนพิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วัน 
 

413. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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414. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ฉบับเจาบานท่ีมี

รายการบุคคลซํ้า

กัน 

) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูแจงหรือของ

เจาบาน) 

 
415. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
416. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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417. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
418. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเม่ือปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานได
ตายไปแลวแตยังไมไดจําหนายช่ือและรายการบุคคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
419. ช่ือกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเม่ือปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานได

ตายไปแลวแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล 
420. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
421. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
422. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
423. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

424. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
425. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
426. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
427. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
428. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเม่ือปรากฏวาบุคคลใน

ทะเบียนบานไดตายไปแลวแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคลมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
429. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 
430. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
2. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
431. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 
 

432. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
433. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ฉบับเจาบานท่ี

ปรากฎชื่อคนตาย 

) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของเจาบาน) 

2) เอกสารท่ี

เก่ียวของกับผูตาย 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

3) หนังสือ

มอบหมายและ

บัตรประจําตัวผู

มอบหมาย 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (กรณีมีการ

มอบหมาย) 

 
434. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
435. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
436. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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437. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC)) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเม่ือมีคําส่ังศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
438. ช่ือกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเม่ือมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ 
439. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
440. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
441. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
442. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

443. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
444. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
445. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
446. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
447. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเม่ือมีคําสั่งศาลใหผูใดเปน

คนสาบสูญมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
448. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 
449. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
2. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
450. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 
 

451. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
452. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ฉบับเจาบานท่ี

ปรากฎชื่อคน

สาบสูญ 

) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนเจา

บาน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาคําสั่งศาล - 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือ

มอบหมายพรอม

บัตรประจําตัวผู

มอบหมาย 

- 1 0 ฉบับ - 

 
453. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

454. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
455. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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456. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขอทําหนาท่ีเปนเจาบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
457. ช่ือกระบวนงาน:การแจงขอทําหนาท่ีเปนเจาบาน 
458. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
459. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
460. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
461. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

462. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
463. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
464. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
465. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
466. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขอทําหนาท่ีเปนเจาบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
467. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
468. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูรองไดแกผูมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานซ่ึงรายการในชองสถานะภาพมิไดระบุวาเปนเจาบานแตมีความ
ประสงคจะทําหนาท่ีเปนเจาบาน 
 
2. เง่ือนไข 
(1)กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
469. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

การยื่นประกอบการ

พิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

470. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
471. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรอง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูรองประสงคจะ

ขอลงรายการเปน

เจาบาน) 

 
472. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

473. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

474. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

475. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
476. ช่ือกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย 
477. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
478. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
479. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
480. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

481. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
482. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
483. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
484. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
485. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลายมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
486. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
487. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูรองคือผูท่ีมีความประสงคจะแจงการรื้นบานหรือแจงบานถูกทําลาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการรื้อถอนหรือบานถูกทําลาย 
3. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
488. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

489. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
490. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

 
 
 
 
 
 



129/462 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

491. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

492. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

493. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

494. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานท่ี
เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
495. ช่ือกระบวนงาน:การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานท่ี

เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน 
496. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
497. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
498. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
499. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

500. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
501. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
502. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
503. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
504. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสาร

หลักฐานท่ีเก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
505. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (สํานักทะเบียนท่ีจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งก็ได) 

 
506. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูรองไดแกเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนตรวจคัดหรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎรซ่ึงเปนตนฉบับ 
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507. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 
 

508. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
509. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองกรณี

เจาของรายการ

หรือผมีสวนไดเสีย

มาดําเนินการดวย

ตนเอง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูมอบหมายพรอม

หนังสือมอบหมาย

กรณีท่ีมีการ

มอบหมาย) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หลักฐานท่ีแสดง

ความเปนผูมีสวน

ไดเสีย 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ - 

 
510. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

511. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

512. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

513. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
514. ช่ือกระบวนงาน:การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 
515. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
516. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
517. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
518. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

519. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
520. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
521. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
522. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
523. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ี

วัง  
524. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (สํานักทะเบียนท่ีจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่ง) 

525. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูรองไดแกเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนตรวจคัดหรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎรไดท่ีสํานักทะเบียนท่ีจัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งก็ได 
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526. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

5 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที 
 

527. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
528. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองกรณี

เจาของรายการ

หรือผูมีสวนไดเสีย

มาดําเนินการ 

) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูมอบหมาย

พรอมหนังสือ

มอบหมายกรณีมี

การมอบหมาย) 

3) หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมีสวนได

เสีย 

- 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
529. คาธรรมเนียม 
1) เสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

530. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

531. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

532. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีการใชสูติบัตรใบแจงการยายท่ีอยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
533. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีการใชสูติบัตรใบแจงการยายท่ีอยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม 
534. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
535. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
536. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
537. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

538. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
539. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
540. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
541. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
542. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 14:29  
543. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

544. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมชื่อ 
2. สถานท่ียื่นคํารองประกอบดวย 
(1) กรณีผูรองมีหลักฐานสูติบัตรหรือใบแจงยายท่ีอยูใหยื่นคํารองท่ีสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีออก
เอกสารสูติบัตรหรือใบแจงยายท่ีอยูแลวแตกรณี 
(2) กรณีผูรองมีหลักฐานทะเบียนบานแบบเดิมใหยื่นคํารองท่ีสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ินท่ีผูรองมีชื่ออยู
ในหลักฐานทะเบียนบานเปนครั้งสุดทาย 
3. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
4. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
545. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

การตรวจสอบหลักฐาน

พยานบุคคลพยานแวดลอม

และรวมรวมขอเท็จจริง

พรอมความเห็นเสนอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

546. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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547. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามีเชน

บัตรประจําตัว

ประชาชนแบบขาว

ดําฯลฯ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีจะขอ

เพ่ิมชื่อ) 

2) หลักฐานทะเบียน

ราษฎรท่ีมี

รายการบุคคลท่ี

ขอเพ่ิมชื่อเชนสูติ

บัตรใบแจงการ

ยายท่ีอยูหรือ

ทะเบียนบาน

แบบเดิม 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ตามแตกรณี) 

3) เอกสารท่ีราชการ

ออกใหเชน

หลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 
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548. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

549. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
550. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

551. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
552. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ

เฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
553. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
554. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
555. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
556. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

557. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
558. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
559. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
560. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
561. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักร

เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ี
วัง  

562. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

563. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
564. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

สถานท่ีเกิดสถานะการอยู

อาศัยในประเทศไทยโดย

รวบรวมหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุมัติ/ไมอนุมัติและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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565. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
566. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของเจาบานถามี) 

2) หลักฐานทะเบียน

บานหรือทะเบียน

ประวัติหรือบัตร

ประจําตัวบิดา

มารดาและของผู

ขอเพ่ิมชื่อ (ถามี) 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

3) หลักฐานอ่ืนท่ีทาง

ราชการออกให

เชนใบอนุญาต

ทํางานหลักฐาน

การศึกษา 

- 1 0 ฉบับ - 

 
567. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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568. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
569. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
570. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับอนุญาตใหมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทยเปนการถาวร
ขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
571. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเปนการถาวรขอ

เพ่ิมชื่อในทะเบียนบาน 
572. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
573. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
574. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
575. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

576. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
577. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
578. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
579. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
580. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนซ่ึงไมมีสัญชาติไทยท่ีไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเปน

การถาวรขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
581. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

582. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
583. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และความยินยอมของเจา

บานใหเพ่ิมชื่อเขาทะเบียน

บานโดยรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

584. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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585. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผรองถามี) 

2) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู

หรือใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาวของผูขอเพ่ิม

ชื่อหรือหนังสือ

รับรองท่ี

หนวยงานของรัฐ

ออกใหเพ่ือรับรอง

การไดรับอนุญาต

ใหมีถ่ินท่ีอยู 

สํานักงานตรวจคน

เขาเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) สําเนาทะเบียน

บาน (ท.ร. 13) 

สําเนาทะเบียน

ประวัติหรือบัตร

ประจําตัวคนซ่ึง

ไมมีสัญชาติไทย 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ถามี) 
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586. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

587. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
588. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

589. หมายเหตุ 
วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนตางดาวท่ีมีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซ่ึงระยะเวลาการอนุญาตให
อยูในประเทศไทยยังไมส้ินสุดมีความประสงคขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานท.ร. 13 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
590. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนตางดาวท่ีมีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซ่ึงระยะเวลาการอนุญาตใหอยู

ในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานท.ร. 13 
591. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
592. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
593. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
594. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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595. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
596. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
597. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
598. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
599. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนตางดาวท่ีมีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซ่ึงระยะเวลาการ

อนุญาตใหอยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานท.ร. 13 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาล
ตําบลท่ีวัง  

600. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

601. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และความยินยอมของเจา

บานใหเพ่ิมชื่อเขาทะเบียน

บานโดยรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

602. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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603. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีจะขอ

เพ่ิมชื่อ 

) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ของผูรอง 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถามี) 

2) หนังสือเดินทาง

ของผูขอเพ่ิมชื่อ

ซ่ึงแปลเปน

ภาษาไทยโดย

สถาบันท่ี

นาเชื่อถือ 

- 1 0 ฉบับ - 

604. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

605. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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606. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
607. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและ
มารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลโดยถึงท่ีสุด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
608. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและ

มารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงท่ีสุด 
609. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
610. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
611. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
612. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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613. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
614. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
615. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
616. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
617. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนท่ีมีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง

หรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงท่ีสุดมาริ
สาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  

618. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

619. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
620. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนเจาบานบิดามารดา

และบุคคลท่ีนาเชื่อถือให

ปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ประวัติของบุคคลท่ีของเพ่ิม

ชื่อโดยรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

621. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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622. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สูติบัตรผูขอเพ่ิม

ชื่อ 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

2) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู

หรือใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาวหรือหนังสือ

รับรองท่ี

หนวยงานของรัฐ

ออกใหเพ่ือรับรอง

การไดรับอนุญาต

ใหมีถ่ินท่ีอยู 

สํานักงานตรวจคน

เขาเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) เอกสารอ่ืนท่ีทาง

ราชการออกให

เชนหลักฐาน

การศึกษา

ทะเบียนนักเรียน 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

4) คําสั่งของ

รัฐมนตรีหรือคํา

พิพากษาของศาล 

สํานักงานตรวจคน

เขาเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ (กรณีบุคคลได

สัญชาติไทยโดย

คําสั่งของรัฐมนตรี

ตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายวาดวย
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สัญชาติและบุคคล

ท่ีไดสัญชาติไทย

โดยมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งของศาล

ถึงท่ีสุด) 

623. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

624. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

625. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

626. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนท่ีไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
627. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนท่ีไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 
628. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
629. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
630. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
631. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

632. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
633. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
634. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
635. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
636. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนท่ีไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายมาริสาเพ็ช

รทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
637. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

 
638. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
 
 



157/462 
 

(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
639. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และบิดามารดาโดยรวบรวม

หลักฐานพรอมความเห็น

เสนอนายทะเบียนอําเภอ

หรือนายทะเบียนทองถ่ิน

พิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

640. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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641. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ท่ีขอเพ่ิมชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนของผ

รอง 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถามี) 

2) เอกสารท่ีทาง

ราชกาารออกให

ซ่ึงแสดงวาเปนคน

สัญชาติไทยเชน

หนังสือสําคัญการ

แปลงสัญชาติ

ประกาศ

กระทรวงมหาดไ

ทยสําเนาคําสั่ง

ศาลหรือคํา

พิพากษา 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

 
642. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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643. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
644. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

645. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนไทยท่ีเกิดในตางประเทศขอเพ่ิมช่ือโดยมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
646. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนไทยท่ีเกิดในตางประเทศขอเพ่ิมชื่อโดยมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจเดินทางกลับ

ประเทศไทย 
647. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
648. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
649. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
650. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

651. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
652. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
653. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
654. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
655. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนไทยท่ีเกิดในตางประเทศขอเพ่ิมชื่อโดยมีเหตุจําเปนท่ีไมอาจ

เดินทางกลับประเทศไทยมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
656. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบิดามารดาญาติพ่ีนองหรือผูปกครองของผูขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลําเนาอยู) 

 
657. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
658. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลักฐานสอบสวน

เจาบานและบุคคลท่ี

นาเชื่อถือไดใหปรากฎ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และความจําเปนท่ีไมอาจ

เดินทางกลับประเทศไทยได

โดยรวบรวมหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอใหนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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659. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
660. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามีเชน

บัตรประจําตัว

ประชาชนขาวดํา

ฯลฯ) 

2) หนังสือรับรอง

การเกิดท่ีออกให

โดยสถานทูตหรือ

สถานกงสุลไทย

หรือเอกสาร

รับรองการเกิดท่ี

ออกใหโดย

หนวยงานของ

รัฐบาล

ตางประเทศท่ีผู

ขอเพ่ิมชื่อเกิด 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารรับรอง

การเกิดท่ีออกโดย

รัฐบาลตางประเทศ

ตองผานการแปล

และรับรองจา

กระทรวงการ

ตางประเทศของ

ไทย) 

3) เอกสารอ่ืนท่ีทาง

ราชการออกให 

- 1 0 ฉบับ (เชนหลักฐาน

การศึกษาหลักฐาน

ทหารถามี) 
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661. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

662. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
663. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

664. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีช่ือในทะเบียน
บานขอเพ่ิมช่ือ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
665. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน

ขอเพ่ิมชื่อ 
666. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
667. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
668. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
669. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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670. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
671. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
672. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
673. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
674. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนไมมีสัญชาติไทยท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อใน

ทะเบียนบานขอเพ่ิมชื่อมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
675. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

676. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
677. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และความยินยอมของเจา

บานใหเพ่ิมชื่อเขาทะเบียน

บานโดยรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอ

นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ/

ไมอนุมัติ 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับแจงจากนายอําเภอ

แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อเขาใน

ทะเบียนบานและแจงใหผู

รองทราบ 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
678. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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679. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (ของผูรองถามี) 

2) ใบสําคัญประจํา

ถ่ินท่ีอยูหรือ

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาวของผูขอเพ่ิม

ชื่อหรือหนังสือ

รับรองท่ี

หนวยงานรัฐออก

ใหเพ่ือรับรองการ

ไดรับอนุญาตใหมี

ถ่ินท่ีอยู 

สํานักงานตรวจคน

เขาเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) สําเนาทะเบียน

บานท่ีคนตางดาว

ผูนั้นเคยมีชื่อ

ปรากฏอยู 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ถามี) 

4) สําเนาทะเบียน

บาน (ท.ร. 13) 

หรือสําเนา

ทะเบียนประวัติ 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ถามี) 

 



167/462 
 

680. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

681. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
682. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
683. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเดินทางเขา
มาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
684. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเดินทางเขามา

ในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย 
685. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
686. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
687. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
688. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

689. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
690. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
691. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
692. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
693. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศ

เดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทยมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
694. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

695. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
696. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณาโดย

หนวยงานอ่ืน 

 

นายทะเบียนทําหนังสือไปยัง

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

แหงทองท่ีท่ีผูนั้นเดินทางเขา

มาในประเทศไทยเพ่ือพิสูจน

สัญชาติ 

 

60 วัน สํานักงานตรวจ

คนเขาเมือง (สต

ม.) 

(เม่ือไดรับแจงการ

พิสูจนสัญชาติแลว

จึงเสนอใหนาย

ทะเบียนพิจารณา) 

3) การพิจารณา 

 

ตรวจสอบพยานหลักฐาน

พยานบุคคลพยานแวดลอม

และรวบรวมขอเท็จจริง

พรอมหนังสือยืนยันการ

พิสูจนสัญชาติจากสํานักงาน

ตรวจคนเขาเมืองและ

ความเห็นใหนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ใหผูรองทราบ 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน 
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697. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
698. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีจะขอ

เพ่ิมชื่อ) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถามีเชนบัตร

ประจําตัว

ประชาชนขาวดํา

ฯลฯ) 

3) หลักฐานท่ี

เก่ียวของกับผูขอ

เพ่ิมชื่อเชน

หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรอง

การเกิด 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
699. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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700. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
701. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
702. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
703. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
704. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
705. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
706. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
707. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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708. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
709. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
710. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
711. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
712. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิดมาริสาเพ็ช

รทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
713. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

714. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูขอเพ่ิมชื่อ (กรณีผูขอเพ่ิมชื่อเปนผูเยาวใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเปนผูยื่น) 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
715. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลักฐานเจาบาน

และบุคคลท่ีนาเชื่อถือให

ปรากฏขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ประวัติความเปนมาและ

รายการบุคคลของผูขอเพ่ิม

ชื่อสอบสวนเจาบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อและคํายินยอมโดย

รวบรวมขอเท็จจริงพรอม

ความเห็นเสนอนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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716. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
717. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามีเชน

บัตรประจําตัว

ประชาชนขาวดํา

ฯลฯ) 

2) หลักฐานการเกิด

ของผูรอง 

- 1 0 ฉบับ (หลักฐานการจด

ทะเบียนคนเกิดท่ี

ออกใหโดย

สถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยใน

ตางประเทศหรือ

หลักฐานการเกิดท่ี

ออกใหโดย

หนวยงานของ

ประเทศท่ีบุคคล

นั้นเกิด) 

3) เอกสารท่ีแปล

และรับรองโดย

กระทรวงการ

ตางประเทศของ

ไทย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูรองมี

หลักฐานการเกิดท่ี

ออกใหโดย

หนวยงานของ

ประเทศท่ีบุคคล

นั้นเกิด) 

4) หนังสือเดินทาง

ของผูขอเพ่ิมชื่อ 

- 1 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบาน 

(ท.ร. 14) 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

718. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

719. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

720. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

721. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของ
ตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
722. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของ

ตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) 
723. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
724. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน  
725. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
726. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

727. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
728. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
729. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
730. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
731. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง

ของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
732. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

733. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
734. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณาโดย

หนวยงานอ่ืน 

 

กรณีท่ีผูขอเพ่ิมชื่อมีเอกสาร

ราชการท่ีระบุวาเปนผูมี

สัญชาติไทยใหทําเรื่อง

ตรวจสอบไปยังหนวยงาน

ราชการท่ีออกเอกสาร

ดังกลาว 

60 วัน - - 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับแจงจากหนวยงาน

ท่ีออกเอกสารราชการระบุวา

ผูขอเพ่ิมชื่อเปนผูมีสัญชาติ

ไทยแลวใหสอบสวนเจาบาน

พรอมคํายินยอมใหเพ่ิมชื่อผู

แจงและบุคคลท่ีนาเชื่อถือ

โดยรวบรวมขอเท็จจริง

พรอมความเห็นเสนอใหนาย

ทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

4) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน 
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735. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
736. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูรองขอเพ่ิมชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถามีเชนบัตร

ประจําตัว

ประชาชนขาวดํา

ฯลฯ) 

2) หลักฐานท่ีมี

รายการบุคคล

ของผูขอเพ่ิมชื่อ 

- 1 0 ฉบับ (เชนหนังสือ

เดินทางของ

ตางประเทศหรือ

หนังสือสําคัญ

ประจําตัวหลักฐาน

การศึกษาหรือ

หลักฐานทหารถา

มี) 

 
737. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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738. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
739. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

740. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือปพ.ศ. 2499 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
741. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือปพ.ศ. 2499 
742. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
743. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
744. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
745. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

746. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
747. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
748. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
749. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
750. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเม่ือปพ.ศ. 2499 มาริสาเพ็ชรท

องเทศบาลตําบลท่ีวัง  
751. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

752. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. จะตองเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 1มิถุนายน 2499 
2. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
3. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
4. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
753. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนตรวจสอบ

พยานหลักฐานพยานบุคคล

พยานแวดลอมและรวบรวม

ขอเท็จจริงพรอมความเห็น

ใหนายอําเภอแหงทองท่ี

พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง  อําเภอทุง

สงจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินดําเนินการ

เพ่ิมชื่อเขาในทะเบียนบาน

และแจงใหผูรองทราบ 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

754. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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755. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีจะขอ

เพ่ิมชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามีเชน

บัตรประจําตัว

ประชาชนขาวดํา ) 

2) หลักฐานท่ีมี

รายการบุคคล

ของผูขอเพ่ิมชื่อ

เชนบัญชี

สํามะโนครัว

ทะเบียนสมรส 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

3) เอกสารท่ีราชการ

ออกใหเชน

หลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
756. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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757. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
758. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
759. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไม
อาจพิจารณาส่ังการเปนอยางอ่ืนหรือโดยคําส่ังของศาลถึงท่ีสุดหรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
760. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึงไมอาจ

พิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนหรือโดยคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดหรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
761. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
762. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
763. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
764. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

765. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
766. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
767. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
768. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
769. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแหง

กฎหมายซ่ึงไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนหรือโดยคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดหรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  

770. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู ) 

771. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
772. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนเจาบานบิดามารดา 

(ถามี) ผูขอเพ่ิมชื่อและบุคคล

ท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ของผูขอเพ่ิมชื่อบิดามารดา

โดยเฉพาะสถานท่ีเกิด

ขอเท็จจริงและสัญชาติโดย

รวบรวมหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอนายทะเบียน

อําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
773. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 



186/462 
 

 
774. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนของเจา

บาน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถามี) 

2) หลักฐานทะเบียน

ท่ีมีรายการบุคคล

ของผูขอเพ่ิมชื่อ

เชนบัญชี

สํามะโนครัว

ทะเบียนสมรส 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

3) เอกสารทะเบียน

ราษฎรเชน

ทะเบียนบา

นท.ร.13 

ทะเบียน

ประวัติท.ร.38/1 

ท.ร. 38ข 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

4) เอกสารท่ีทาง

ราชการออกให

เชนหลักฐาน

ทหารใบสําคัญถ่ิน

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีอยูหรือใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาว (กรณีท่ีมี

บิดามารดาเปน

คนตางดาว) 

775. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

776. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

777. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

778. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีบุคคลท่ีถูกจําหนายช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีช่ือและ
รายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
779. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีบุคคลท่ีถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อและ

รายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 
780. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
781. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
782. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
783. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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784. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
785. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
786. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
787. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
788. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีบุคคลท่ีถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมี

ชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริตมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
789. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถ่ิน/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู) 

790. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
791. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนสอบสวนผูรอง

เจาบานบิดามารดาพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และสาเหตุท่ีมีการแจงการ

ตายหรือการจําหนาย

รายการบุคคลเพ่ือสอบสวน

วาเปนการแจงโดยทุจริต

หรือไมโดยรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอ

นายอําเภอทองท่ีพิจารณา

อนุมัติ/ไมอนุมัติ 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับแจงจากนายอําเภอ

แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อใน

ทะเบียนบานและแจงใหผู

รองทราบ 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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792. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
793. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีผูรอง

ถูกจําหนาย

เนื่องจากทุจริต) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หลักฐานทะเบียน

ท่ีมีรายการของผู

ขอเพ่ิมชื่อเชน

บัญชีสํามะโนครัว

ทะเบียนสมรส 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (ถามี) 

2) เอกสารทะเบียน

ราษฎรเชน

ทะเบียนบา

นท.ร.13 , 

ทะเบียน

ประวัติท.ร. 38/1 

หรือท.ร. 38 ข 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 1 ฉบับ - 

3) เอกสารท่ีทาง

ราชการออกให

เชนหลักฐาน

การศึกษา

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หลักฐานทหาร

ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู

หรือใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาวของบิดา

มารดา (กรณีผูขอ

เพ่ิมชื่อมีบิดา

มารดาเปนคนตาง

ดาว) 

794. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ – 

 

795. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 

796. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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797. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือกรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานมา
แสดง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
798. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อกรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานมา

แสดง 
799. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
800. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
801. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
802. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

803. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
804. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
805. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
806. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
807. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อกรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนบานโดยไมมี

หลักฐานมาแสดงมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
808. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ทีผูขอเพ่ิมชื่อนั้นมีภูมิลําเนาอยู) 

 
809. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
810. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฎ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

โดยรวบรวมหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอใหนายอําเภอ

ทองท่ีพิจารณาอนุมัติ/ไม

อนุมัติ 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับแจงจากนายอําเภอ

แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อเขาใน

ทะเบียนบานและแจงใหผูขอ

เพ่ิมชื่อทราบ 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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811. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
812. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีจะขอ

เพ่ิมชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามีเชน

บัตรประจําตัว

ประชาชนขาวดํา

ฯลฯ) 

2) หลักฐานราชการ

อ่ืนเชนหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

 
813. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
814. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 
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2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
815. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
816. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือเด็กอนาถาซ่ึงอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบุคคลหนวยงานเอกชน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
817. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อเด็กอนาถาซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหนวยงานเอกชน 
818. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
819. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
820. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
821. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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822. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
823. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
824. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
825. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
826. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อเด็กอนาถาซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหนวยงานเอกชนมาริ

สาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
827. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู) 

 
828. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกผูอุปการะหรือหนวยงานท่ีอุปการะ 
 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
829. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสอนผูรองเจาบานและ

บุคคลท่ีนาเชื่อถือโดย

รวบรวมหลักฐานพรอม

ความเห็นเสนอใหนายอําเภอ

พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับแจงจากนายอําเภอ

แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ิน

ดําเนินการเพ่ิมชื่อและแจงให

ผูขอเพ่ิมชื่อทราบ 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

830. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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831. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ีขอเพ่ิม

ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผูรองถามีเชน

บัตรประจําตัว

ประชาชนขาวดํา

ฯลฯ) 

2) หลักฐานรับตัว

เด็กไวอุปการะ 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

3) หลักฐานท่ี

เก่ียวของกับเด็กท่ี

ขอเพ่ิมชื่อเชน

หลักฐาน

การศึกษา

จดหมายภาพถาย 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

 
832. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ – 
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833. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
834. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
835. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือบุคคลท่ีไดมีการลงรายการ"ตายหรือจําหนาย"ในทะเบียนบานฉบับท่ีมีเลขประจําตัว
ประชาชนเนื่องจากการแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
836. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อบุคคลท่ีไดมีการลงรายการ"ตายหรือจําหนาย"ในทะเบียนบานฉบับท่ีมีเลขประจําตัว

ประชาชนเนื่องจากการแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง 
837. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
838. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
839. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
840. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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841. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
842. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
843. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
844. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
845. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การเพ่ิมชื่อบุคคลท่ีไดมีการลงรายการ"ตายหรือจําหนาย"ในทะเบียนบานฉบับท่ีมีเลข

ประจําตัวประชาชนเนื่องจากการแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
846. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบานกอนถูกลงรายการ"ตายหรือจําหนาย") 

 
847. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
 
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพ่ิมชื่อไดอยางนอย 2 คน 
 
3. เง่ือนไข 
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(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
848. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน

บุคคลท่ีนาเชื่อถือใหปรากฏ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของผูขอเพ่ิมชื่อ

และสาเหตุท่ีมีการแจงการ

ตายหรือการจําหนาย

รายการบุคคลเพ่ือสอบสวน

วาเปนการแจงโดยทุจริต

หรือไมโดยรวบรวมหลักฐาน

พรอมความเห็นเสนอ

นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ/

ไมอนุมัติ 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับแจงจากนายอําเภอ

แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ

นายทะเบียนทองถ่ิน

ดําเนินการยกเลิกการลง

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รายการและแจงใหผูรอง

ทราบ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

849. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
850. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีมีการลง

รายการ"ตายหรือ

จําหนาย") 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูรองถามี ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) มรณบัตรหรือใบ

รับแจงการตาย 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (กรณีลงรายการ"

ตาย") 

2) เอกสารท่ีทาง

ราชการออกให

เชนหลักฐาน

การศึกษา

หลักฐานทหาร 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 
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851. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
852. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
853. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
854. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีการแจงสํานักทะเบียนอ่ืน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
855. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีการแจงสํานักทะเบียนอ่ืน 
856. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
857. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
858. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
859. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

860. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
861. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
862. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
863. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
864. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีการแจงสํานักทะเบียนอ่ืนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง

  
865. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนแหงทองเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดมีชื่อในทะเบียนบาน) 

 
866. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดหรือผูไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันท่ีเด็กเกิด 
3. เง่ือนไข 
 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
867. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

868. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
869. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนผูแจง

และบัตร

ประจําตัว

ประชาชนบิดา

มารดา (ถามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีปรากฎชื่อบิดา

มารดาหรือ

ผูปกครองท่ีชอบ

ดวยกฎหมายของ

เด็กท่ีเกิด) 

3) หนังสือรับรอง

การเกิดท.ร. 1/1 

ท่ีออกโดย

โรงพยาบาลหรือ

สถานพยาบาล

หรือผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

ท่ีตรวจพิสูจนจาก

หนวยงานของรัฐ

หรือสถาบันท่ี

นาเชื่อถือซ่ึงแสดง

ความสัมพันธการ

เปนบิดามารดา

ของเด็กท่ีเกิด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือ

มอบหมาย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบหมายให

บุคคลอ่ืนแจงแทน) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของพยานบุคคล

ท่ีมาใหถอยคํา

อยางนอย 2 คน) 

 
870. คาธรรมเนียม 
1) เสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 
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871. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
872. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
873. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีเกิดในบานและเกิดนอกบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
874. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีเกิดในบานและเกิดนอกบาน 
875. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
876. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
877. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
878. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

879. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
880. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
881. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
882. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
883. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีเกิดในบานและเกิดนอกบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ี

วัง  
884. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง (ท่ีเกิด)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

885. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแก 
(1) กรณีเกิดในบานบิดาหรือมารดาหรือเจาบานท่ีเด็กเกิดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน 
(2) กรณีเกิดนอกบานบิดาหรือมารดาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีเด็กเกิด 
3. เง่ือนไข 
(1)การพิจารณาการไดสัญชาติของบุตรกรณีท่ีมารดาเปนคนตางดาวและบิดาเปนคนไทยตองดําเนินการสอบสวนพยานบุคคล
เพ่ือใหไดขอเท็จจริงวาบิดาเปนบุคคลสัญชาติไทยใชเวลา 1 วัน 
(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 



210/462 
 

 
(3) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
886. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

887. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
888. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ของผูแจงและ

บัตรประจําตัว

ประชาชนของบิ

ดามรดา (ถามี) 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน

บานหรือสําเนา

ทะเบียนประวัติ

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของบิดามารดา 

(ถามี) 

ทะเบียนทองถ่ิน 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบาน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีจะขอเพ่ิมชื่อเด็ก

ท่ีเกิด) 

2) หนังสือรับรอง

การเกิดตามแบ

บท.ร. 1/1 

- 1 0 ฉบับ (ท่ีออกใหโดย

โรงพยาบาลท่ีเด็ก

เกิดเปนกรณีเด็กท่ี

เกิดใน

สถานพยาบาล) 

3) ใบรับแจงการเกิด

ตามแบบท.ร. 1 

ตอนหนา 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจงเกิดกับ

กํานันผูใหญบาน

และเด็กเกิดใน

บาน) 

4) หนังสือ

มอบหมาย (ถามี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบใหบุคคล

อ่ืนเปนผูแจง) 

 
889. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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890. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
891. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
892. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดท้ิง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
893. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดท้ิง 
894. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
895. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
896. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
897. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

898. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
899. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
900. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด

และสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดท้ิงเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน 

901. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
902. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดท้ิงมาริสาเพ็ช

รทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
903. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีหนวยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีไดรับตัวเด็กไวตั้งอยู) 

 
904. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.. เด็กท่ีจะแจงเกิดตองมีอายุต่ํากวา 7ป 
2. ผูแจงไดแกเจาหนาท่ีของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยท่ีรับตัวเด็กไว 
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905. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

การสอบสวนพยานหลักฐาน

พยานบุคคลและรวบรวม

หลักฐานพรอมความเห็นให

นายอําเภอแหงทองท่ี

พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ

และแจงผลการพิจารณาให

นายทะเบียนทราบ 

 

89 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง

การเกิดและแจงผลการ

พิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน 
 

906. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
907. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียนบา

นท.ร.14 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของสถาน

สงเคราะหหรือท่ี

เรียกชื่ออ่ืนท่ีรับตัว

เด็กท่ีแจงเกิด

เอาไว) 

2) บันทึกการรับตัว

เด็กไว 

- 1 0 ฉบับ (ท่ีออกโดย

พนักงานฝาย

ปกครองหรือ

ตํารวจหรือ

เจาหนาท่ีพัฒนา

สังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยซ่ึง

ไดรับตัวเด็กเอาไว) 

3) รูปถายของเด็ก 2 

นิ้วจํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

4) หลักฐานอ่ืนๆที

เก่ียวของกับตัว

เด็กท้ังพยาน

เอกสารหรือ

พยานวัตถุ 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
908. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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909. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
910. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
911. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงท่ีอยูในอุปการะ
หรือการสงเคราะห 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
912. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงท่ีอยูในอุปการะ

หรือการสงเคราะห 
913. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
914. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
915. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
916. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

917. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
918. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
919. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด

และสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดท้ิงเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน 

920. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
921. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงท่ี

อยูในอุปการะหรือการสงเคราะหมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
922. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีหนวยงานท่ีอุปการะหรือสงเคราะหเด็กตั้งอยู) 

 
923. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. เด็กท่ีจะแจงเกิดตองมีอายุต่ํากวา 18ป 
2. ผูแจงไดแกหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสงเคราะหชวยเหลือเด็กตามรายชื่อหนวยงานท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
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924. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

รวบรวมหลักฐานเสนอให

นายอําเภอแหงทองท่ี

พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ

และแจงผลการพิจารณาให

นายทะเบียนทราบ 

 

89 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง

การเกิดและแจงผลการ

พิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน 
 

925. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
926. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของสถาน

สงเคราะหหรือท่ี

เรียกชื่ออ่ืนซ่ึงรับ

ตัวเด็กท่ีรับแจงเกิด

เอาไว) 

2) หลักฐานการรับ

ตัวเด็กไว 

- 1 0 ฉบับ - 

3) รูปถายเด็ก 2 นิ้ว 

2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

4) หลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวกับเด็กหรือ

หลักฐานเอกสาร

และวัตถุพยาน 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

5) หนังสือ

มอบหมาย (ถามี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

แจง) 

 
927. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

928. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 
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3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
929. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
930. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
931. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกําหนด 
932. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
933. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
934. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
935. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

936. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
937. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
938. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด

และสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดท้ิงเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน 

939. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
940. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดเกินกําหนดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
941. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง (ท่ีเด็กเกิด)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 
942. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ระยะเวลาการแจงตั้งแตพนกําหนด 15วันนับแตวันท่ีเกิด 
2. ผูแจงไดแก 
(1) บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลท่ีจะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) ผูท่ียังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง 
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943. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

รวมรวมพยานหลักฐานเสนอ

ใหนายอําเภอแหงทองท่ี

พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ

และแจงผลการพิจารณาให

นายทะเบียนทราบ 

 

89 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง

การเกิดและแจงผลการ

พิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบลท่ี

วังอําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน 
 

944. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
945. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดาวของบิดา

มารดาหรือ

ผูปกครองของเด็ก 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 ท่ีมีชื่อ

บิดามารดาหรือ

ผูปกครอง 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

2) รูปถายของเด็ก 2 

นิ้วจํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรอง

การเกิดตามแบ

บท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 

4) หนังสือ

มอบหมาย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนเปนผู

แจง) 

 
946. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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947. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
948. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
949. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองท่ีอ่ืน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
950. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองท่ีอ่ืน 
951. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
952. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
953. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
954. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

955. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
956. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
957. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด

และสัญชาติของเด็กซ่ึงถูกทอดท้ิงเด็กเรรอนหรือเด็กท่ีไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดท้ิงพ.ศ. 2551  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน 

958. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
959. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองท่ีอ่ืนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
960. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบิดามารดาหรือผูปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

961. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ระยะเวลาการแจงตั้งแตพนกําหนด 15วันนับแตวันท่ีเด็กเกิด 
2. ผูแจงไดแก 
(1)บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลท่ีจะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) ผูท่ียังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง 
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962. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

การสอบสวนพยานหลักฐาน

พยานบุคคลและรวบรวม

หลักฐานพรอมความเห็นให

นายอําเภอแหงทองท่ี

พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ

และแจงผลการพิจารณาให

นายทะเบียนทราบ 

 

89 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับแจง

การเกิดและแจงผลการ

พิจารณา 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน 
 

963. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
964. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตาง

ดาวของบิดา

มารดาหรือ

ผูปกครองของเด็ก 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบาน 

(ท.ร.14) ท่ีมีชื่อ

บิดามารดาหรือ

ผูปกครองของเด็ก 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถามี) 

2) รูปถายของเด็ก 2 

นิ้วจํานวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรอง

การเกิดท.ร.1/1 

- 1 0 ฉบับ (กรณีเด็กเกิดใน

สถานพยาบาล) 

4) ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีไมมีหนังสือ

รับรองการ

เกิดท.ร.1/1 ) 

 
965. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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966. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ 

www.bora.dopa.go.th) 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
967. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
968. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีตายในบานและตายนอกบาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
969. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีตายในบานและตายนอกบาน 
970. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
971. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
972. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
973. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

974. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
975. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
976. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
977. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
978. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีตายในบานและตายนอกบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบล

ท่ีวัง  
979. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีตาย) 

 
980. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแก 
(1)เจาบานท่ีมีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 
(2)บุคคลท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
981. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

982. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
983. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูตายถามี) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรอง

การตายตาม

แบบท.ร.4/1 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีตายใน

สถานพยาบาล) 

2) ใบรับแจงการ

ตายท.ร.4 ตอน

หนา 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจงตอกํานัน

ผูใหญบาน) 

3) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูตายมีชื่ออยูถา

มี) 

 
984. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

985. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
986. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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987. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเช่ือวามีการตายแตไมพบศพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
988. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อวามีการตายแตไมพบศพ 
989. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
990. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
991. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
992. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

993. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
994. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
995. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
996. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
997. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อวามีการตายแตไมพบศพมาริสาเพ็ชรทองเทศบาล

ตําบลท่ีวัง  
998. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีตาย) 

 
999. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแก 
(1)เจาบานท่ีมีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 
(2)บุคคลท่ีไปกับผูตายกรณีตายนอกบาน 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 24 ชั่วโมง 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 
1000. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1001. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1002. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของผูตายถามี) 

2) หลักฐานอ่ืนๆ

เก่ียวกับผูตาย 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

 
1003. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1004. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1005. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1006. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1007. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร 
1008. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1009. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1010. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1011. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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1012. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1013. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1014. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1015. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1016. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีไมทราบวาผูตายเปนใครมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1017. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีตาย) 

1018. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแก 
(1)เจาบานท่ีมีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 
(2)บุคคลท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
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30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1019. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1020. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) เอกสารอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับผูตาย 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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1021. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1022. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1023. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1024. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1025. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 
1026. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1027. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงหลายหนวยงาน  
1028. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1029. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 
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1030. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1031. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1032. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1033. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1034. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติมาริ

สาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1035. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ ( แหงทองท่ีท่ีตาย) 

1036. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแก 
(1)เจาบานท่ีมีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง 
(2)บุคคลท่ีไปกับผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
1037. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

จาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

นายทะเบียนออกใบรับแจง

การตายเปนหลักฐานใหแกผู

แจง 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณาโดย

หนวยงานอ่ืน 

 

สอบถามความเห็นพนักงาน

ผูท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายวา

ดวยโรคติดตอหรือพนักงาน

ฝายปกครองหรือตํารวจ 

 

30 วัน - - 

3) การพิจารณา 

 

เม่ือไดรับการแจงจาก

พนักงานท่ีเก่ียวของแลวนาย

ทะเบียนพิจารณารับแจง/ไม

รับแจงและแจงผลการ

พิจารณา 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน 
 

1038. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1039. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูตายมีชื่ออยู) 

2) หลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับผูตาย 

- 1 1 ฉบับ (ถามี) 

 
1040. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1041. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1042. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1043. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีสํานักทะเบียนอ่ืน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1044. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีสํานักทะเบียนอ่ืน 
1045. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1046. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1047. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1048. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1049. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1050. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1051. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1052. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1053. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีสํานักทะเบียนอ่ืนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1054. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีศพอยูหรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทําลาย) 

1055. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานท่ีมีการตายบุคคลท่ีไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1056. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

3 ชั่วโมง เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง 
 

1057. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1058. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูตายถามี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

1 1 ฉบับ (ท่ีผูตายมีชื่ออยู) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นท.ร.14 ทะเบียนทองถ่ิน 

2) หนังสือรับรอง

การตายท.ร. 4/1 

ท่ีออกโดย

สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบับ (กรณีท่ีผูตายรักษา

กอนตาย) 

3) ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (ท่ีสามารถบงบอก

ตัวบุคคลของผูตาย

ได) 

4) พยานหลักฐานอ่ืน

เชนรูปถายงาน

ศพของคนตาย 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
1059. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

1060. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1061. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1062. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247/462 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายเกินกําหนด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1063. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายเกินกําหนด 
1064. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1065. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1066. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1067. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1068. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1069. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1070. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1071. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1072. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายเกินกําหนดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1073. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีท่ีตายหรือท่ีศพอยูหรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทําลาย) 

1074. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานท่ีมีการตายบุคคลท่ีไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายหลัง 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1075. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

การตรวจสอบหลักฐาน

สอบสวนพยานบุคคลพยาน

แวดลอมและรวบรวม

หลักฐานพรอมความเห็นให

นายทะเบียนพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

1076. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1077. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ของผูตายถามี) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูตายมีชื่ออยู) 

2) หนังสือรับรอง

การตายตาม

แบบท.ร. 4/1 ท่ี

ออกโดย

สถานพยาบาล 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีท่ีคนตายเขา

รับการรักษากอน

ตาย) 

3) ผลตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ท่ีสามารถบงบอก

ตัวบุคคลของ

ผูตาย) 

 
1078. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1079. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 

10300 / สายดวน 1111 / www.๑๑๑๑.go.th / ตูปณ 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1080. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1081. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอ่ืน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1082. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอ่ืน 
1083. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1084. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1085. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1086. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1087. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1088. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1089. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1090. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1091. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอ่ืนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบล

ท่ีวัง  
1092. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีตายหรือท่ีศพอยูหรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทําลาย) 

1093. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานท่ีมีการตายบุคคลท่ีไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายหลัง 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1094. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

การตรวจสอบหลักฐาน

พยานบุคคลและพยาน

แวดลอมและรวบรวม

หลักฐานพรอมความเห็นให

นายทะเบียนพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

1095. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1096. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูตายถามี) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) หนังสือรับรอง

การตายท.ร.4/1 

ท่ีออกโดย

สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูตายเขารับ

การรักษากอน

ตาย) 

2) ผลการตรวจสาร

พันธุกรรม (DNA) 

- 1 0 ฉบับ (ท่ีสามารถบงบอก

ตัวบุคคลของ

ผูตาย) 

3) พยานหลักฐานอ่ืน

เชนรูปถายงาน

ศพของผูตาย 

- 1 0 ฉบับ (ถามี) 

 
1097. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1098. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

1099. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1100. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC)) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเปล่ียนแปลงการจัดการศพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1101. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 
1102. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1103. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1104. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1105. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1106. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1107. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1108. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1109. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1110. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1111. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

1112. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูรองไดแกผูประสงคแจงเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 
2. เง่ือนไข 
 (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
 
 



256/462 
 

1113. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1114. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1115. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) ใบมรณบัตร สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของผูตาย) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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1116. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1117. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1118. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1119. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายกลับเขาท่ีเดิม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1120. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายกลับเขาท่ีเดิม 
1121. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1122. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1123. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1124. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1125. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1126. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1127. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1128. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1129. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายกลับเขาท่ีเดิมมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1130. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีออกใบแจงยายออก) 

1131. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
 
1132. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 นครศรีธรรมราช 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
1133. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1134. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจาบานหลังเดิม) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูท่ีไดรับ

มอบหมายพรอม

ดวยหนังสือ

มอบหมายกรณี

ไดรับมอบหมายให

แจงแทน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูยายท่ีอยูถา

มี) 

2) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูยายมีชื่อครั้ง

สุดทายกอนการ

ยายออก) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) ใบรับแจงการยาย

ท่ีอยู 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีไดรับมาจากใบ

แจงการยายออก) 

 
1135. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1136. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1137. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1138. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายเขา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1139. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายเขา 
1140. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1141. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1142. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1143. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1144. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1145. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1146. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1147. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1148. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายเขามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1149. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีบานหลังท่ียายเขาตั้งอยู) 

1150. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันท่ียายเขา 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1151. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1152. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1153. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจาบานท่ีประสงค

จะยายเขา) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูยายท่ีอยูถา

มี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

1 1 ฉบับ (ท่ีประสงคจะยาย

เขา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นท.ร.14 ทะเบียนทองถ่ิน 

2) ใบรับแจงการยาย

ท่ีอยู 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีไดรับมาจากการ

ยายออกซ่ึงเจา

บานไดลงชื่อ

ยินยอมใหยายเขา) 

1154. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1155. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1156. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1157. หมายเหตุ- 
วันท่ีพิมพ 18/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายท่ีอยูของคนท่ีออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาไปอยูท่ีใด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1158. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายท่ีอยูของคนท่ีออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาไปอยูท่ีใด 
1159. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1160. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1161. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1162. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1163. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1164. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1165. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1166. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1167. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายท่ีอยูของคนท่ีออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาไปอยูท่ีใด

มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1168. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีผูออกไปจากบานมีชื่อในทะเบียนบาน) 

1169. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 30วันนับแตวันท่ีออกไปจากบานไปครบ 180วัน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1170. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1171. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1172. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจงในฐานะเจา

บาน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผูท่ีออกจากบาน

มีชื่ออยู) 

2) หลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวกับตัวบุคคล

ท่ีออกไปจากบาน

เชนสําเนาบัตร

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประจําตัว (ถามี) 

3) บัตประจําตัวของ

ผูไดรับมอบหมาย 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (พรอมดวยหนังสือ

มอบหมายกรณีท่ี

ไดรับมอบหมายให

แจงแทน) 

 
1173. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1174. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1175. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1176. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายท่ีอยูของคนไปตางประเทศ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1177. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายท่ีอยูของคนไปตางประเทศ 
1178. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1179. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1180. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1181. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1182. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1183. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1184. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1185. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1186. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายท่ีอยูของคนไปตางประเทศมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1187. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (แหงทองท่ีคนไปตางประเทศมีชื่อในทะเบียนบาน) 

1188. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานท่ีคนไปอยูตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาบาน 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15วัน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1189. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวังอําเภอ ทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง  อําเภอทุง

สงจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1190. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1191. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจงในฐานะเจา

บาน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีคนไป

ตางประเทศมีชื่อ

อยู) 

2) หลักฐานการ

เดินทางไป

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (ถามี) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตางประเทศ 

3) บัตรประจําตัวผู

ไดัรับมอบหมาย 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (หนังสือมอบหมาย

กรณีไดรับมอบให

แจงแทน) 

1192. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1193. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1194. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1195. หมายเหตุ- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายปลายทาง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1196. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายปลายทาง 
1197. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1198. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1199. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1200. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1201. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1202. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1203. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1204. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1205. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายปลายทางมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1206. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีบานหลังท่ีจะยายเขาตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีเปนสํานักทะเบียนปลายทาง) 

1207. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกผูยายท่ีอยูหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตเวลาท่ียายเขา 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1208. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
1209. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1210. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูแจง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) ใบแจงการยายท่ี

อยูท.ร. 6 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบีนบาน

ฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (บานท่ีประสงคจะ

ยายเขา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) สําเนาบัตร

ประจําตัวเจาบาน 

- 1 0 ฉบับ (พรอมคํายินยอม

เปนหนังสือกรณีไม

ไดมาแสดงตนตอ

นายทะเบียน) 

 
1211. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม20 บาท 

หมายเหตุ - 

1212. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1213. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1214. หมายเหตุ- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออก 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1215. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายออก 
1216. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1217. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1218. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1219. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1220. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1221. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1222. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1223. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1224. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1225. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (ท่ีผูยายมีชื่อในทะเบียนบาน) 

1226. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันท่ียายออก 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1227. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
1228. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1229. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจงในฐานะเจา

บาน) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (กรณีไดรับ

มอบหมายตองมี

บัตรประจําตัว

ประชาชนผูมอบ

และหนังสือ

มอบหมายจากเจา

บาน) 

3) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผูยายท่ีอยูถา

มี) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีจะยายออก) 

2) ใบรับแจงการยาย

ท่ีอยูท.ร.6 ตอน

หนา 

สํานักบริหารการ

ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (กรณีแจงยายกับ

กํานันผูใหญบาน) 

 
1230. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1231. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1232. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1233. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1234. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง 
1235. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1236. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1237. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1238. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1239. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1240. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1241. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1242. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1243. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลางมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1244. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีผูขอยายมีชื่อในทะเบียนบานกลาง) 

1245. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.ผูแจงไดแก 
(1)ผูขอยายซ่ึงมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน 
(2)บิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีผูมีชื่อในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาว) 
(3)ผูท่ีไดรับมอบหมาย (กรณีผูมีชื่อในทะเบียนบานกลางมีเหตุจําเปนไมสามารถแจงการยายออกไดดวยตนเองเนื่องจากเปน
เปนคนพิการทางกายจนเดินไมไดหรือเปนผูเจ็บปวยทุพลภาพหรือกรณีจําเปนอ่ืน) 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1246. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

ตรวจสอบหลักฐานพยาน

บุคคลและพยานแวดลอม

พรอมเสนอความเห็นใหนาย

ทะเบียนพิจารณา 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

3) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
1247. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1248. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูยายซ่ึงมีชื่อ

อยูในทะเบียนบาน

กลาง) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนของผู

ไดรับมอบหมาย 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (พรอมหนังสือ

มอบหมายกรณีท่ีมี

การมอบใหแจง

แทน) 

2) บัตรประจําตัว

ของเจาบาน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ท่ียินยอมใหยาย

เขาทะเบียนบา

นท.ร. 14) 

3) ทะเบียนบานฉบับ

เจาบานท.ร. 14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีจะแจงยายเขา) 

 
1249. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1250. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1251. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1252. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงการยายท่ีอยูสูญหายหรือชํารุดกอนแจงยายเขา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1253. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงการยายท่ีอยูสูญหายหรือชํารุดกอนแจงยายเขา 
1254. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1255. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1256. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1257. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1258. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1259. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1260. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1261. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1262. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงการยายท่ีอยูสูญหายหรือชํารุดกอนแจงยายเขา

มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1263. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีออกใบแจงการยายออก) 

1264. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกบุคคลท่ีลงชื่อแจงยายออกในใบแจงการยายท่ีอยูฉบับท่ีสูญหาย 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1265. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณา

อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง

ผลการพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
 

1266. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1267. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ของผูไดรับ

มอบหมาย) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

1 0 ฉบับ (ของผูยายคนอ่ืนๆ

ท่ีมีชื่อเปนผูยาย

ออกในใบแจงยาย
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียนทองถ่ิน ท่ีอยูฉบับท่ีสูญหาย

หรือชํารุดกรณีผู

ยายออกมากกวา 

1 ราย) 

 
1268. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1269. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1270. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1271. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1272. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน 
1273. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1274. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1275. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1276. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 

1277. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1278. พ้ืนท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถ่ิน  
1279. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1280. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1281. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกันมาริสาเพ็ชรทอง

เทศบาลตําบลท่ีวัง  
1282. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลท่ีวัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ 

(แหงทองท่ีท่ีผูยายท่ีอยูมีชื่อในทะเบียนบานและบานหลังท่ีจะยายเขาอยูตั้งอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน) 

1283. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันท่ียายเขาอยูในบาน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน 
30 วันนับแตวันท่ีรับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพ่ือสงใหสํานักทะเบียนกลางเพ่ือตอบขอหารือดังกลาวตอไป 
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1284. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีรับเรื่องคําขอและ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ประกอบพิจารณาในเบื้องตน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การพิจารณา 

 

นายทะเบียนพิจารณารับ

แจง/ไมรับแจงและแจงผล

การพิจารณา 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที 
1285. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1286. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผูแจง) 

2) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (เจาบานท่ียินยอม

ใหยายเขา) 

3) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผูยายท่ีอยูถา

มี) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาทะเบียน

บานฉบับเจาบา

นท.ร.14 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบานท่ียาย

ออกและท่ียายเขา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) ใบรับแจงการยาย

ออกตามแบ

บท.ร.6 ตอนหนา 

สํานักทะเบียน

อําเภอ/สํานัก

ทะเบียนทองถ่ิน 

1 0 ฉบับ (กรณีแจงยายกับ

กํานันผูใหญบาน) 

 
1287. คาธรรมเนียม 
1) ไมเสียคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1288. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9  อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 

1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 

หมายเหตุ- 

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1289. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1290. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1291. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
1292. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1293. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1294. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1295. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1296. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1297. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1298. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

1299. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1300. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารมาริสาเพ็ช

รทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1301. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1302. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุและเม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 
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1303. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต

พรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน

ใดและแจงใหผุขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ (น.1) 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
1304. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1305. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอตออายุ

ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนยายอาคาร

ดัดแปลงหรือใชท่ี

จอดรถท่ีกลับรถ

และทางเขาออก

ของรถเพ่ือการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร

แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

 
1306. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1307. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด ) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1308. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1309. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1310. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 
1311. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1312. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1313. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1314. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1315. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1316. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

1317. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
 ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน 

1318. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1319. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 มาริสา

เพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1320. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1321. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบ  

ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว  
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแ จงถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือ

เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให  
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพ่ือใหมีการใชอาคาร นั้นตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 9 

ทวิได 
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1322. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจงและเสียคาธรรมเนียม 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

ใบรับรองการ

กอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 

32) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

ใบรับรองการ

กอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 

32) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

อาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ

และพิจารณาออกใบรับรอง

อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ

ใบน.1 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

ใบรับรองการ

กอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 

32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
1323. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1324. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

ใบรับรองการ

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงหรือ

เคลื่อนยายอาคาร 

(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

เดิมท่ีไดรับ

อนุญาตหรือใบรับ

แจง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดง

ความยินยอมจาก

เจาของอาคาร 

(กรณีผู

ครอบครอง

อาคารเปนผูขอ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาตเปลี่ยน

การใชอาคาร 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(เฉพาะกรณีท่ี

อาคารท่ีขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชไดรับ

ใบรับรองหรือ

ไดรับใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคารมาแลว) 

5) หนังสือรับรอง

ของผูควบคุมงาน

รับรองวาได

ควบคุมงาน

เปนไปโดยถูกตอง

ตามท่ีไดรับ

ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
1325. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒ 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
 

1326. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 

1327. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1328. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุง

สงจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร

โดย 

- 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1329. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
1330. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1331. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1332. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1333. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1334. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1335. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1336. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

1337. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1338. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนผูควบคุมงานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1339. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)หมายเหตุ - 

1340. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามท่ี
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถ่ินแลว 
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1341. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน

พรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูควบคุม

งาน) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู

ควบคุมงาน 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูควบคุม

งาน) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน

ใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผู

ควบคุมงานทราบ (น.1) 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูควบคุม

งาน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

1342. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1343. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 



299/462 
 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาหนังสือท่ีได

แจงใหผูควบคุม

งานคนเดิมทราบ

วาไดบอกเลิกมิให

เปนผูควบคุมงาน

แลวพรอม

หลักฐานแสดง

การรับทราบของ

ผูควบคุมงานคน

เดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม

และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

2) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงานคน

ใหมตามมาตรา 

30            

วรรคสอง (แบ

บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม

และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

3) สําเนาใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร

แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม

และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

4) สําเนาหนังสือแจง

การบอกเลิกผู

ควบคุมงาน (แบ

บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูควบคุมงาน

คนเดิมไดแจงบอก

เลิกการเปนผู

ควบคุมงานไวแลว

และผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับแจงประสงค

จะแจงชื่อผูควบคุม

งานคนใหมใหเจา

พนักงานทองถ่ิน

ทราบ) 

 
1344. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1345. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1346. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1347. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1348. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
1349. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1350. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1351. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1352. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1353. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1354. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1355. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 
1356. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

1357. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1358. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ – 

1359. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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1360. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(น.1) 

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
1361. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1362. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของเจาของท่ีดิน

ใหกอสรางอาคาร

ในท่ีดิน 

3) ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป๓๐บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมให

ชิดเขตท่ีดินตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

และควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีกอสราง

ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู

ของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลง

นามทุกแผน          

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารท่ี

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เปนสวนใหญ) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทท่ีตั้งอยู

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพ้ืนดินท่ี

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2540 ตอง

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

11) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรงของ

วัสดุท่ีรับรองโดย

สถาบันท่ีเชื่อถือ

ไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขอ

อนุญาตลงนาม 

12) กรณีอาคารท่ีเขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุมเหล็ก

ไมนอยกวาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

13) หนังสือยินยอม - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

16) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปองกัน

เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบบําบัดน้ํา

เสียและการ

ระบายน้ําท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา 

ใหญพิเศษ) 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

 
1363. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1364. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1365. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1366. หมายเหตุ- 
วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1367. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
1368. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1369. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1370. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1371. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1372. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1373. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1374. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1375. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1376. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1377. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1378. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันท่ีไดรับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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1379. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

(น.1) 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

1380. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1381. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร 

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ใหเคลื่อนยาย

อาคารไปไวใน

ท่ีดิน 

3) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ท่ีดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

ของผูมีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของ

ท่ีดิน (กรณีนิติ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคลเปนเจาของ

ท่ีดิน) 

6) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

- 5 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แบบแปลน 

9) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
1382. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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1383. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1384. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1385. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตาม
มาตรา 34 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1386. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 

34 
1387. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1388. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1389. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1390. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1391. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1392. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1393. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1394. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1395. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา - ออกของรถเพ่ือการ

อ่ืนตามมาตรา 34 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1396. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1397. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 )9 ( ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของ
รถนั้นเพ่ือการอ่ืนท้ังนี้ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบท่ีอาคารนั้นยังมีอยูท้ังนี้ไมวาจะมีการโอนท่ี
จอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบ  ุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 
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1398. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอม

เอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใชท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเขา-ออกของ

รถเพ่ือการอ่ืน) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใชท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเขา-ออกของ

รถเพ่ือการอ่ืน) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

(สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใชท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเขา-ออกของ

รถเพ่ือการอ่ืน) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.4) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(น.1) 

 

 

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใชท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเขา-ออกของ

รถเพ่ือการอ่ืน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
1399. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1400. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา 

) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขออนุญาต

ดัดแปลงหรือใชท่ี

จอดรถท่ีกลับรถ

และทางเขาออก

ของรถเพ่ือการอ่ืน 

(แบบข. 4) 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) โฉนดท่ีดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนา 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ท่ีใหใชเปนท่ีจอด

รถ (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ท่ีดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนและ

ทะเบียนบานของ

ผูมีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีนิติบุคคล

เปนเจาของท่ีดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุมของ

ผูออกแบบและ

คํานวณ (กรณี

เปนสิ่งท่ีสรางข้ึน

เปนอาคารเพ่ือใช

เปนท่ีจอดรถ) 

7) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุมของ

ผูออกแบบ

สถาปตยกรรม 

(กรณีท่ีเปนสิ่งท่ี

สรางข้ึนเปน

อาคารเพ่ือใชเปน

ท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

8) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

9) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

10) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

11) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

(กรณีท่ีเปนสิ่งท่ี

สรางข้ึนเปน

อาคารเพ่ือใชเปน

ท่ีจอดรถ) 

- 1 0 ชุด - 

12) สําเนาใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

หรือดัดแปลง

อาคารหรือ

เคลื่อนยายอาคาร

หรือเปลี่ยนการใช

อาคาร 

- 1 0 ชุด - 

 
1401. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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1402. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1403. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1404. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



326/462 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1405. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
1406. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1407. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1408. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1409. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1410. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1411. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1412. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1413. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1414. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1415. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1416. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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1417. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นความประสงคดัดแปลง

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต   

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขอ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 

(น.1) 

 

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
1418. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1419. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

เดิมท่ีไดรับ

อนุญาตหรือใบรับ

แจง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ใหกอสรางอาคาร

ในท่ีดิน 

4) ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) หนังสือยินยอมให

ชิดเขตท่ีดินตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

8) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีกอสราง

ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู

ของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลง

นามทุกแผน          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารท่ี

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เปนสวนใหญ) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทท่ีตั้งอยู

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพ้ืนดินท่ี

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 



333/462 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พ.ศ. 2550 ตอง

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

12) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรงของ

วัสดุท่ีรับรองโดย

สถาบันท่ีเชื่อถือ

ไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขอ

อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

13) กรณีอาคารท่ีเขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุมเหล็ก

ไมนอยกวาท่ี

กําหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

14) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

16) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปองกัน

เพลิงไหม 

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบบบําบัดน้ํา

เสียและการ

ระบายน้ําท้ิง 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

22) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

 
1420. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
1421. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1422. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1423. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



338/462 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคารตามมาตรา 33 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1424. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 
1425. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1426. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1427. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1428. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1429. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1430. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1431. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25วัน 
1432. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1433. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ี

วัง  
1434. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1435. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร
ดังกลาวเพ่ือกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งหระสงค
ใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือไดแจงเจา
พนักงานทองถ่ินทราบแลว 
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1436. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเปลี่ยนการ

ใชอาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

5 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเปลี่ยนการ

ใชอาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเปลี่ยนการ

ใชอาคาร 

) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคาร (น.5) 

12 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตเปลี่ยนการ

ใชอาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน 
 

1437. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1438. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาหรือ

ภาพถายเอกสาร

แสดงการเปน

เจาของอาคาร

หรือผูครอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดง

ความยินยอมจาก

เจาของอาคาร 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีผู

ครอบครอง

อาคารเปนผูขอ

อนุญาต) 

4) ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาตเปลี่ยน

การใชอาคาร 

(เฉพาะกรณีท่ี

อาคารท่ีขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชไดรับ

ใบรับรองหรือ

ไดรับใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

(เฉพาะกรณีท่ีการ

เปลี่ยนแปลงการ

ใชอาคารทําใหมี

การเปลี่ยนแปลง

น้ําหนักบรรทุก

บนพ้ืนอาคารมาก

ข้ึนกวาท่ีไดรับ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนุญาตไวเดิม 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณพรอม

สําเนาหรือ

ภาพถาย

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีเปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
1439. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
1440. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1441. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1442. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1443. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
1444. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1445. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1446. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1447. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1448. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1449. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1450. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1451. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1452. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1453. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1454. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร
ท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน
ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ
เหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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1455. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

พรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 

(น.1) 

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
1456. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1457. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

ผูออกแบบ

ข้ันตอนวิธีการ

และสิ่งปองกัน

วัสดุรวงหลนใน

การรื้อถอน

อาคาร (กรณีท่ี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ

บัตรประชาชน

และสําเนา

ทะเบียนของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของอาคาร 

(กรณีเจาของ

อาคารเปนนิติ

บุคคล) 

8) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

10) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

 
1458. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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1459. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1460. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

1461. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1462. ช่ือกระบวนงาน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
1463. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1464. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1465. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1466. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1467. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1468. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1469. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1470. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1471. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1472. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1473. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา 39ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตอ งออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันท่ีไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการกอสรางอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ
กอสรางอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตาม
มาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้
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หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 
1474. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจงกอสรางอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการกอสราง

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการกอสราง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการกอสราง

อาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการกอสราง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 นครศรีธรรมราช อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

1475. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1476. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง

กอสรางอาคาร

ตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ิน

กําหนดและกรอก

ขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผู

แจงไมใชเจาของ

ท่ีดินตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน 

3) ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

4) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

6) หนังสือยินยอมให

ชิดเขตท่ีดินตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

7) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

8) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

9) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

10) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

11) แผนผังบริเวณ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

ของผูออกแบบ) 

12) รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีกอสราง

ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู

ของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลง

นามทุกแผน          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารท่ี

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เปนสวนใหญ) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทท่ีตั้งอยู

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพ้ืนดินท่ี

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2550 ตอง

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

13) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรงของ

วัสดุท่ีรับรองโดย

สถาบันท่ีเชื่อถือ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขอ

อนุญาตลงนาม 

14) กรณีอาคารท่ีเขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุมเหล็ก

ไมนอยกวาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

15) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

16) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปองกัน

เพลิงไหม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบบําบัดน้ํา

เสียและการ

ระบายน้ําท้ิง 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

 
1477. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
1478. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1479. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1480. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1481. ช่ือกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 
1482. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1483. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1484. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1485. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

1486. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1487. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1488. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 
1489. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1490. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขุดดินมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1491. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1492. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
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             7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
สวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต
วันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีมีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
 
 
1493. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด

ดินตามท่ีกําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขุดดิน) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

 

5 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขุดดิน) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

1494. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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1495. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงคจะ

ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ท่ีดินและท่ีดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน) 

5) 
หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การขุดดิน 

6) หนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 

(วิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณการขุดดิน

ท่ีมีความลึกจาก

ระดับพ้ืนดินเกิน๓

เมตรหรือพ้ืนท่ี

ปากบอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่ํากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินท่ีมีความลึก

เกินสูง 20 เมตร

วิศวกรผูออกแบบ

และคํานวณตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกร) 

8) รายละเอียดการ

ติดตั้งอุปกรณ

สําหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก

เกิน 20 เมตร) 

9) ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีปาก

บอดินเกิน 

10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความ

ลึกหรือมีพ้ืนท่ี

ตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ิน

ประกาศกําหนดผู

ควบคุมงานตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
1496. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 



369/462 
 

 
1497. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1498. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1499. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1500. ช่ือกระบวนงาน:การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
1501. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1502. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1503. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1504. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1505. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1506. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1507. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1508. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1509. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1510. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:00 น. (มีพักเท่ียง) หมายเหตุ - 

1511. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา 39ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจ  าพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันท่ีไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ
เคลื่อนยายอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไว 
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ตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบ
โดยเร็ว 
 
1512. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

แจงเคลื่อนยายอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

เคลื่อนยายอาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

เคลื่อนยายอาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

เคลื่อนยายอาคาร) 

4) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 

 

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

เคลื่อนยายอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
1513. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1514. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง

เคลื่อนยายอาคาร

ตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ิน

กําหนดกรอก

ขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผู

แจงไมใชเจาของ

ท่ีดินตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน 

3) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ท่ีดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีนิติบุคคล

เปนเจาของท่ีดิน) 

6) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผังบริเวณ - 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

9) รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
1515. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
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คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 
1516. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1517. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1518. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1519. ช่ือกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
1520. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1521. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1522. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1523. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1524. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
1525. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1526. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

1527. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1528. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1529. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)หมายเหตุ - 

1530. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา๓๙ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันท่ีไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ
ดัดแปลงอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไว 
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ตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบ
โดยเร็ว 
 
 
1531. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

 

7 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 

 

35 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

1532. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1533. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง

ดัดแปลงอาคาร

ตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ิน

กําหนดและกรอก

ขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงกอสราง

อาคารเดิมท่ีไดรับ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผู

แจงไมใชเจาของ

ท่ีดินตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อุตสาหกรรม) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

7) หนังสือยินยอมให

ชิดเขตท่ีดินตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

8) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

9) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

10) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

11) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู

ควบคุมการ

กอสรางพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 



383/462 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

12) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

13) รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีกอสราง

ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู

ของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลง

นามทุกแผน          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พิเศษอาคารท่ี

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เปนสวนใหญ) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทท่ีตั้งอยู

ในบริเวณท่ีตองมี

การคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหว

ไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพ้ืนดินท่ี

รองรับอาคารใน

การตานทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหว

พ.ศ. 2550 ตอง

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการ

ออกแบบ

โครงสราง 

14) กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรงของ

วัสดุท่ีรับรองโดย

สถาบันท่ีเชื่อถือ

ไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขอ

อนุญาตลงนาม 

15) กรณีอาคารท่ีเขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ตองมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุมเหล็ก

ไมนอยกวาท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

16) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

17) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

18) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

19) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปองกัน

เพลิงไหม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

20) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ระบบบําบัดน้ํา

เสียและการ

ระบายน้ําท้ิง 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

21) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

22) หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

 
1534. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 
1535. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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1536. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1537. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1538. ช่ือกระบวนงาน:การแจงถมดิน 
1539. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1540. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1541. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1542. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

1543. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1544. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1545. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 
1546. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1547. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดินมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1548. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ – 

 
1549. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 
         1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
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              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
สวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ี
เกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับแต
วันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีมีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
1550. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม

ดินตามท่ีกําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการถมดิน) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

 

5 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการถมดิน) 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

1551. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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1552. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี

ประสงคจะ

ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต

ท่ีดินและท่ีดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน) 

5) หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนยื่นแจง

การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6) หนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 

(กรณีการถมดินท่ี

มีพ้ืนท่ีของเนินดิน

ติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ตั้งแต 2 เมตรข้ึน

ไปวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธาไม

ต่ํากวาระดับ

สามัญวิศวกรกรณี

พ้ืนท่ีเกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนิน

ดินเกิน 5 เมตร

วิศวกรผูออกแบบ

และคํานวณตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการถมดินท่ี

มีพ้ืนท่ีของเนินดิน

ติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ตั้งแต 2 เมตรข้ึน

ไปตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ชื่อและท่ีอยูของผู

แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

1553. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

1554. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 
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1555. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1556. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1557. ช่ือกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
1558. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1559. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1560. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1561. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1562. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1563. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1564. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน 

1565. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1566. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1567. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ – 

 

1568. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร
ท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2เมตรโดยไมยื่นค  ําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการ
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบ
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจ าพนักงานทองถ่ินตรวจพบ
ในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและ
ภายใน 120วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการรื้อถอนอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจา
พนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
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รายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผู
แจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
1569. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 

 

2 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจงและ

มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 

12 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

1570. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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1571. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจงรื้อ

ถอนอาคารตามท่ี

เจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนด

และกรอก

ขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

2) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบ

ข้ันตอนและสิ่ง

ปองกันวัสดุหลน

ในการรื้อถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในท่ีดิน 

อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

6) บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

7) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

8) หนังสือยินยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการรื้อ

ถอนพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ี

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

 
1572. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

1573. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1574. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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1575. หมายเหตุ 
-วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1576. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
1577. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1578. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1579. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1580. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 

1581. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1582. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1583. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1584. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1585. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1586. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-

363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

1587. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ
ผูบริหารทองถ่ินท่ีตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการก็ได 
 
 หลักเกณฑ 
 
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
 
1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
 
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอนหรือผูท่ีอยู
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
 
 วิธีการ 
    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณท่ีทําการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูท่ีมีปญหาซํ้าซอนหรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 

 
1588. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท่ีประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

45 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง เภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 45 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบัติ 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 15 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

3) การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติของผูท่ีประสงครับ

3 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 3 วันนับจาก

ไดรับคําขอ (ระบุ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

การสงเคราะห 

 

นครศรีธรรมราช ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

4) การพิจารณา 

 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหาร

พิจารณา 

 

2 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 2 วันนับจาก

การออกตรวจ

สภาพความเปนอยู 

(ระบุระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

5) การพิจารณา 

 

พิจารณาอนุมัติ 

 

7 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 7 วันนับแต

วันท่ียื่นคําขอ 

(ระบุระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. ผูรับผิดชอบคือ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. กรณีมี

ขอขัดของเก่ียวกับ

การพิจารณาไดแก

สภาพความเปนอยู

คุณสมบัติหรือ

ขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของท่ีไม
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกิน

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 
1589. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
1590. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีท่ีผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผานธนาคาร) 

4) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีท่ีผูขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
1591. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

1592. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1593. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
1594. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1595. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
1596. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1597. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1598. หมวดหมูของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  
1599. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2553 

1600. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1601. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1602. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที 
1603. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1604. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ี

วัง  
1605. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-

363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



409/462 
 

1606. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 ในปงบประมาณถัดไปณท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด 
 หลักเกณฑ   
 
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 
 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี 
ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 
 
 วิธีการ 
 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณสถานท่ี
และภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
    2.กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว 
    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายท่ีอยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจง
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 
 

1607. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพิการในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

20 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักฐานและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให

ผูขอลงทะเบียน 

 

10 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
 

1608. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1609. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวคน

พิการตาม

กฎหมายวาดวย

การสงเสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีท่ีผู

ขอรับเงินเบี้ย

ความพิการ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกโดย

หนวยงานของรัฐ

ท่ีมีรูปถายพรอม

สําเนาของผูดูแล

คนพิการผูแทน

โดยชอบธรรมผู

พิทักษผูอนุบาล

แลวแตกรณี 

(กรณียื่นคําขอ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูดูแล

คนพิการผูแทน

โดยชอบธรรมผู

พิทักษผูอนุบาล

แลวแตกรณี 

(กรณีท่ีคนพิการ

เปนผูเยาวซ่ึงมี

ผูแทนโดยชอบคน

เสมือนไร

ความสามารถ

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือคนไร

ความสามารถให

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษหรือ

ผูอนุบาลแลวแต

กรณีการยื่นคําขอ

แทนตองแสดง

หลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
1610. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
1611. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1612. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

- 
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1613. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1614. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
1615. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1616. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1617. หมวดหมูของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  
1618. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 

2552 

1619. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1620. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1621. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1622. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1623. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบล

ท่ีวัง  
1624. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-

363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกป) 

1625. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมี
ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
 หลักเกณฑ 
 
 
    1.มีสัญชาติไทย 
    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 
    3.มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไปซ่ึงไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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    4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
       1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
       2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ 
 
 วิธีการ 
 
     1.ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 
     2.กรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผู
ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 
     3.กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 
 

1626. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

20 นาที เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที เทศบาลตําบล   (1. ระยะเวลา : 10 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 

 

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาลตําบลท่ีวัง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
 

1627. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1628. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีท่ีผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

4) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
1629. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

1630. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1631. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

- 

 

 
1632. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1633. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย 
1634. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1635. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1636. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1637. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510 

1638. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1639. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1640. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1641. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1642. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปายมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1643. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  หมายเหตุ - 

1644. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ
ยี่หอหรือเครื่องหมายท่ีใชเพ่ือการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอ่ืนเพ่ือหารายไดโดย
มีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
2. แจงใหเจาของปายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3) 
5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. กรณีท่ีเจาของปายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพ่ิม 
7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 30 วันนับแตไดรับ
แจงการประเมินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต
วันท่ีไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 
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8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือ ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว 
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
1645. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของปายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) 

เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี

ตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารหลักฐาน 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 1 

วัน (ภายในเดือน

มีนาคมของทุกป) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

2) การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการปายตาม

แบบแสดงรายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) และแจงการ

ประเมินภาษี 

 

30 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ียื่นแสดง

รายการภาษีปาย 

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

2. หนวยงาน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

3) การพิจารณา 

 

เจาของปายชําระภาษี 

 

15 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 15 วันนับ

แตไดรับแจงการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกิน 15 วัน

จะตองชําระเงิน

เพ่ิมตามอัตราท่ี

กฎหมายกําหนด) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน 
 

1646. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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1647. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรท่ีออกใหโดย

หนวยงานของรัฐ

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) แผนผังแสดง

สถานท่ีตั้งหรือ

แสดงปาย

รายละเอียด

เก่ียวกับปายวัน

เดือนปท่ีติดตั้ง

หรือแสดง 

- 1 0 ชุด - 

4) หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

เชนสําเนาใบ

ทะเบียนการคา

สําเนาทะเบียน

พาณิชยสําเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ภาษีปาย (ถามี)  

7) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
1648. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

1649. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

1650. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4) 

- 
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1651. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1652. ช่ือกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
1653. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1654. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
1655. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
1656. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 

1657. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1658. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1659. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
1660. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1661. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1662. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช  80110 โทร 075-363250/

ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ (-) 

1663. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการรับชําระภาษีโรงเรือน
และท่ีดินจากทรัพยสินท่ีเปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน
นั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธข้ันตอนและ 
วิธีการชําระภาษี 
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) 
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ 
4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
5.องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา) 
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีท่ีเจาของทรัพยสินชําระภาษีเกิน
เวลาท่ีกําหนดจะตองชําระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
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7. กรณีท่ีผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถ่ินไดภายใน 15 วันนับแต
ไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถ่ินชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจาของทรัพยสิน
ยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9) 
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
9. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
1664. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) เพ่ือใหพนักงาน

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 1 

วันนับแต

ผูรับบริการมายื่น

คําขอ 

 

2) การพิจารณา 

 

พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา

ตรวจสอบรายการทรัพยสิน

ตามแบบแสดงรายการ

ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง

การประเมินภาษีใหเจาของ

ทรัพยสินดําเนินการชําระ

ภาษี 

 

30 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ียื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพยสิน 

(ภ.ร.ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองฯ) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน 
 

1665. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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1666. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและท่ีดิน

พรอมสําเนาเชน

โฉนดท่ีดิน

ใบอนุญาตปลูก

สรางหนังสือ

สัญญาซ้ือขาย

หรือใหโรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พรอมสําเนาเชน

ใบทะเบียนการคา

ทะเบียนพาณิชย

ทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

คาของฝาย

สิ่งแวดลอม

 สัญญา

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เชาอาคาร 

5) หนังสือรับรองนิติ

บุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณีนิติ

บุคคล) พรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
1667. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

1668. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

1669. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) 1. แบบแจงรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 

- 
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1670. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 22/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1671. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
1672. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1673. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1674. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1675. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

3) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

1676. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1677. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1678. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
1679. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1680. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1681. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1682. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้ง
ตลาดข้ึนตามอํานาจหนาท่ีแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถ่ิน) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน - วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคํา
ขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและ
หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหม
เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึน
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
  2.เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (4) อ่ืน (ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถ่ิน) 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
1683. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ

ตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง

ตลาดพรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539 

) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

8 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผู

ขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวาจะ



433/462 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อายุใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

แกผูขอตออายุใบอนุญาต

ทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

 

 

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

1684. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1685. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของเชน

สําเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสราง

อาคารหรือ

หลักฐานแสดงวา

อาคารนั้น

สามารถใช

ประกอบการได

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคาร 

2) แผนท่ีโดยสังเขป

แสดงสถานท่ีตั้ง

ตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

3) เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการ

สวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด

เชนใบรับรอง

แพทยของผูขาย

ของและผูชวย

ขายของในตลาด

หรือหลักฐานท่ี

แสดงวาผานการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร

ตามหลักสูตรท่ี

ทองถ่ินกําหนด

เปนตน 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

 
1686. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
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1687. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1688. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 
 

1689. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



437/462 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1690. ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
1691. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1692. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1693. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1694. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

พ.ศ. 2545 

1695. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1696. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1697. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
1698. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1699. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพมาริสาเพ็ชรทอง

เทศบาลตําบลท่ีวัง  
1700. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

1701. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน -วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออก
ใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่ง
ไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตอง
ดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึน
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน 
  2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
   (4) อ่ืนๆ (ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
1702. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ

ตออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพพรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

จนท. แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. หากผูขอตออายุ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 

 

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

) 

4) - 

 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต

ใหตออายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาต 

แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพแกผูขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบพรอมแจง

สิทธิในการอุทธรณ 

 

 

8 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผู

ขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาตตออายุ

ใบอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพท่ีมี

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบใหระบุ

ไปตามบริบทของ

ทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอกําหนดของทองถ่ิน)  

 

 

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

1703. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1704. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสาร

สิทธิ์หรือสัญญา

เชาหรือสิทธิอ่ืนใด

ตามกฎหมายใน

การใชประโยชน

สถานท่ีท่ีใช

ประกอบกิจการ

ในแตละประเภท

กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

2) หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคารท่ีแสดงวา

อาคารดังกลาว

สามารถใช

ประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนุญาต

ได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

3) สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีเก่ียวของในแต

ละประเภท

กิจการเชน

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. โรงแรม

พ.ศ. 2547 

พ.ร.บ. การ

เดินเรือในนานน้ํา

ไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

กิจการท่ีกฎหมาย

กําหนดใหมีการ

ประเมินผล

กระทบเชน

รายงานการ

วิเคราะห

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) 

รายงานการ

ประเมินผล

กระทบตอ

สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) ผลการตรวจวัด

คุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ใน

แตละประเภท

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กิจการท่ีกําหนด) กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย

และหลักฐาน

แสดงวาผานการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการท่ี

เก่ียวของกับ

อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

 
1705. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป 

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

1706. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1707. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
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1708. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1709. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
1710. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1711. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1712. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1713. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

1714. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1715. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1716. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
1717. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1718. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลท่ีวัง  
1719. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 
1720. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑวิธีการ 
 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรของรัฐท่ีไดจัดตั้งตลาดข้ึน
ตามอํานาจหนาท่ีแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถ่ิน) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของ
ทองถ่ินณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวัง 
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  2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (4) อ่ืนๆ (ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
1721. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

พรอมหลักฐานท่ีทองถ่ิน

กําหนด 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(หากผูขอ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ปกครองพ.ศ. 

2539)) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

) 

4) - 

 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

จัดตั้งตลาดแกผูขออนุญาต

ทราบพรอมแจงสิทธิในการ

อุทธรณ 

8 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผู

ขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

ทราบ) 

5) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

 

 

1 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(กรณีไมชําระตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
1722. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
1723. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

4) ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

5) หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของเชน

สําเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสราง

อาคารหรือ

หลักฐานแสดงวา

อาคารนั้น

สามารถใช

ประกอบการได

ตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุม

อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

2) แผนท่ีโดยสังเขป

แสดงสถานท่ีตั้ง

ตลาด 

- 1 1 ฉบับ ( เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

3) ใบรับรองแพทย

ของผูขายของ

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

และผูชวยขาย

ของในตลาดหรือ

หลักฐานท่ีแสดง

วาผานการอบรม

เรื่องสุขาภิบาล

อาหารตาม

หลักสูตรท่ีทองถ่ิน

กําหนด 

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนด) 

1724. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 
1725. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

1726. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

1727. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1728. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
1729. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
1730. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
1731. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
1732. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

พ.ศ. 2545 

1733. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
1734. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
1735. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน 
1736. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
1737. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพมาริสาเพ็ชรทอง  
1738. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 
1739. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1740.  
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลท่ีวัง 
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   2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
   (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ 
   (4) อ่ืนๆ (ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
1741. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ (แตละประเภท

กิจการ) พรอมหลักฐานท่ี

ทองถ่ินกําหนด 

 

15 นาที เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(- ) 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ

ถูกตองของคําขอและความ

ครบถวนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไมถูกตอง/ครบถวน

เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา

ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไมสามารถ

ดําเนินการไดในขณะนั้นให

จัดทําบันทึกความบกพรอง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให

เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง

นามไวในบันทึกนั้นดวย 

 

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(หากผูขอ

ใบอนุญาตไมแกไข

คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา

ขอและเอกสาร

พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง

การคืนดวยและ

แจงสิทธิในการ

อุทธรณ (อุทธรณ

ตามพ.ร.บ. วิธี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

2539) 

) 

3) การพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน

สุขลักษณะ 

กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะเสนอ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีไมถูกตองตาม

หลักเกณฑดานสุขลักษณะ

แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน

สุขลักษณะ 

 

 

20 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(กฎหมายกําหนด

ภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี

เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  

พ.ศ. 2557) 

 

) 

4) - 

 

การแจงคําสั่งออก

ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

กําหนดถือวาไมประสงคจะ

รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ

หรือขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณีไมอนุญาต 

แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

8 วัน เทศบาลตําบล   

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินไม

อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี

คําสั่งไมอนุญาตได

ภายใน 30 วันนับ

แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ

ครบถวนใหแจง

การขยายเวลาใหผู

ขออนุญาตทราบ

ทุก 7 วันจนกวาจะ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ (ในแต

ละประเภทกิจการ) แกผูขอ

อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ

ในการอุทธรณ 

 

 

พิจารณาแลวเสร็จ

พรอมสําเนาแจง

สํานักก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) - 

 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี

คําสั่งอนุญาต) 

แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ

คาธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 

(ตามประเภทกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพท่ีมี

ขอกําหนดของทองถ่ิน)  

 

 

1 วัน เทศบาลตําบล    

ท่ีวัง อําเภอทุงสง

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

(1. ระยะเวลา

ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม

บริบทของทองถ่ิน 

2. กรณีไมชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก

รอยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

1742. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



456/462 
 

1743. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน

บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอํานาจ 

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) หลักฐานท่ีแสดง

การเปนผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสาร

สิทธิ์หรือสัญญา

เชาหรือสิทธิอ่ืนใด

ตามกฎหมายใน

การใชประโยชน

สถานท่ีท่ีใช

ประกอบกิจการ

ในแตละประเภท

กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

2) หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายวาดวย

การควบคุม

อาคารท่ีแสดงวา

อาคารดังกลาว

สามารถใช

ประกอบกิจการ

ตามท่ีขออนุญาต

ได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

3) สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของในแต

ละประเภท

กิจการเชน

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. 2535  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

พ.ร.บ. โรงแรม

พ.ศ. 2547 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พ.ร.บ. การ

เดินเรือในนานน้ํา

ไทยพ.ศ. 2546 

เปนตน 

4) เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

กิจการท่ีกฎหมาย

กําหนดใหมีการ

ประเมินผล

กระทบเชน

รายงานการ

วิเคราะห

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) 

รายงานการ

ประเมินผล

กระทบตอ

สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

5) ผลการตรวจวัด

คุณภาพดาน

สิ่งแวดลอม (ใน

แตละประเภท

กิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย

และหลักฐาน

แสดงวาผานการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาลอาหาร 

(กรณียื่นขอ

อนุญาตกิจการท่ี

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน

ทองถ่ินประกาศ

กําหนดในแตละ

ประเภทกิจการ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เก่ียวของกับ

อาหาร) 

 
1744. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิด

ตามประเภทและขนาดของกิจการ) 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 
1745. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250 

หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน) 

 
1746. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 

 

 
1747. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 19/07/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลท่ีวังอําเภอทุงสง

จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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