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คูมือสําหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

3)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

4)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่นใหยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตามแบบธพ.น๕ .
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองครบถวน
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
27 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การลงนาม/

ลงนามในใบอนุญาต

เทศบาลตําบล

2 วัน

-

3/462

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

คณะกรรมการมีมติ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร

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 กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

คําขอโอน
ใบอนุญาต

กรมธุรกิจพลังงาน

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูมีอํานาจลงนาม)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
ของผูรับโอน
ใบอนุญาต

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4)

สําเนาใบอนุญาต สํานักความ
ประกอบกิจการ ปลอดภัยธุรกิจ
(เดิม)
น้าํ มัน

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5)

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

6)

อื่นๆ (ถามี)

-

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๕เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
19. หมายเหตุวันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
20. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอรับใบอนุญาต)
21. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
22. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
23. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
24. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

25. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
26. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
27. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
28. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
29. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
30. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
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ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 31. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผูรับใบอนุญาตรายใดประสงคที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการใหแตกตางไปจากที่ไดรับ
อนุญาตตองยื่นขอแกไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น๔ .
ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย .๒
งชาติเปนตนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห
แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรา .๓ยการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
32. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

2

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอื่นแลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวของ

42 วัน

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสือแจงผลการ 2 วัน
พิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
33. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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 กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

คําขอแกไข
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๔)

กรมธุรกิจพลังงาน

2)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลงนาม)

1

0

ชุด

(พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

3)

สําเนาใบอนุญาต สํานักความ
ประกอบกิจการ ปลอดภัยธุรกิจ
(เดิม)
น้าํ มัน

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4)

สําเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใชที่ดิน
กรณีขยายแนว
เขตสถาน
ประกอบการ

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5)

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

6)

สําเนาหนังสือแจง กรมโยธาธิการและ 0
การตรวจสอบ
ผังเมือง
การใชประโยชน
ที่ดินตาม
กฎหมายวาดวย
การผังเมือง

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

7)

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

3
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอื่น
แลวแตกรณี
8)

รายการคํานวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวของ

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

9)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)

10) สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา
11) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัยหรือ
กรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผูไดรับ
ความเสียหายจาก
ภัยอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

12) อื่นๆ (ถามี)

0

0

ชุด

-

-

35. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
36. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

37. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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1)

แบบธพ.น. ๔เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
-

38. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุง
สงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร
โดย

-

14/462

คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
39. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
40. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
41. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
42. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
43. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

44. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
45. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
46. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
47. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
48. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
49.
50. ชองทางการใหบริการ
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1)

สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

51. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการ
กอสรางสถานประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวน
ถูกตองแลว
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
52. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจาหนาที่รับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
53. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
54. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

17/462

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ผลการทดสอบถัง เก็บน้ํามันระบบ
ทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบ
ไฟฟาและระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

1

0

ชุด

-

2)

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

3)

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓
4)

อื่นๆ (ถามี)

-

0

0

ชุด

-

55. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ํามันเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุญาตอยูกอนเดิมจะตองเสียคาธรรมเนียมการอนุญาตให
ใชภาชนะบรรจุน้ํามันในสวนที่เพิ่มเติมดวยเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

56. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

57. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕
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-

58. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
59. ชื่อกระบวนงาน:การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
60. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
61. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
62. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
63. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

3)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

4)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

64. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
65. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
66. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
67. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน350
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 350
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
68. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่
วัง
69. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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70. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปนั้นการตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตามแบบธพ.น. ๓พรอม
เอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนภายใน๖๐วันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
71. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
42 ถึง 72 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล
การตรวจสอบความ
ปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบโดยมีระยะเวลา
พิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเรื่อง
ในเดือนพฤศจิกายนใช

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน กรณียื่นเรื่องในเดือน
ธันวาคมใชระยะเวลา
พิจารณา 72 วัน
3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 ถึง 75 วัน
72. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
73. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร

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 กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

0

1

ชุด

(พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

คําขอตออายุ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๓)

2)

กรมธุรกิจพลังงาน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลงนาม)

สําเนาใบอนุญาต สํานักความ
ประกอบกิจการ ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

3)

สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4)

อื่นๆ (ถามี)

0

0

ชุด

-

-

74. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
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คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

75. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

76. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๓เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
77. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
78. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
79. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
80. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
81. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
82. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

3)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

83. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
84. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
85. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
86. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
87. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
88. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 89. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. ๖พรอม
ดวยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
: หมายเหตุ
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๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น/
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
90. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
27 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
91. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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92. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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 กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

1

0

ชุด

(กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

คําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น.๖)

กรมธุรกิจพลังงาน

2)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลงนาม)

1

0

ชุด

(พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร /
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ผูรับมอบอํานาจ)

3)

หลักฐานการแจง ความวา
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
สูญหาย (กรณีสูญ
หาย)

1

0

ชุด

-

4)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
เดิมที่ถูกทําลาย
ในสาระสําคัญ
(กรณีถูกทําลาย
และอื่นๆ)

สํานักความ
ปลอดภัยธุรกิจ
น้ํามัน

1

0

ชุด

-

5)

อื่นๆ(ถามี)

-

0

0

ชุด

-

93. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 94. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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95. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๖เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
96. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
97. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)
98. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
99. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
100. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
101. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2)

กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556

6)

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

7)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

102. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
103. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
104. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
105. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
106. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที๑่ : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
107. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน

31/462

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 108. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองตองยื่นขออนุญาต
และตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันไดซึ่ง
- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขตทาง
หลวงหรือถนนสาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๒เมตร
หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๐เมตร
และเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันใตพื้นดิน
- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติดเขตถนน
สาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๒เมตรหรือติดเขตถนนสวน
บุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา๑๐เมตรและเก็บน้ํามันไวในถัง
เก็บน้ํามันใตพื้นดิน
- สถานีบริการน้ํามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ํามันที่มี
ปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน๕,๐๐๐ลิตรไวในถังเก็บ
น้ํามันใตพื้นดินอีกดวยก็ไดการเก็บน้ํามันไวในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟนอยเทานั้น
- สถานีบริการน้ํามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไวใน
ถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ํามันใตพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กเพื่อใหบริการแกเรือการเก็บน้ํามันไว
ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บไดเฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟ
นอยเทานั้น
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการคํานวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
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คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
109. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกตองของ
คําขอและความครบถวนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องใหสํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องตน
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสรางระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
- สิ่งปลูกสรางอื่นแลวแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวของ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

42 วัน

หมายเหตุ
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ลงนามในหนังสือแจงผลการ 2 วัน
พิจารณา

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
110. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
111. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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 กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

0

1

ฉบับ

(กรณีนิติบุคคล /
ออกใหไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกตองทุก
หนา)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

คําขอรับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)

2)

กรมธุรกิจพลังงาน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ผูมีอํานาจลงนาม)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ

1

0

ชุด

(พรอมปดอากร
แสตมปตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกตองเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

3)

สําเนาเอกสาร
กรมที่ดิน
แสดงสิทธิใชที่ดิน
เชนโฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก
/ ส.ค.๑เปนตน

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

4)

สําเนาเอกสาร
แสดงวาผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให
ใชที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว

0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

5)

สําเนาหนังสือแจง กรมโยธาธิการและ 0

1

ชุด

(รับรองสําเนา
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
การตรวจสอบ
การใชประโยชน
ที่ดินตาม
กฎหมายวาดวย
การผังเมือง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ผังเมือง

หมายเหตุ
ถูกตองทุกหนา)

6)

แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ
และแบบกอสราง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาและสิ่ง
ปลูกสรางอื่น
แลวแตกรณี

3

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

7)

รายการคํานวณ
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวของ

-

1

0

ชุด

(วิศวกรผูออกแบบ
ลงนามทุกหนา)

8)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกรพรอม
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

1

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกตองที่
ใบอนุญาต)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

วิศวกรรมควบคุม
9)

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา

0

1

ชุด

(ใหนํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

10) สําเนาสัญญา
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู
ไดรับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓

0

1

ชุด

(ใหนํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา)

11) อื่นๆ (ถามี)

0

0

ชุด

-

-

112. คาธรรมเนียม
1) ไมมี คาธรรมเนียม0 บาท หมายเหตุ -
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113. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

114. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๑เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
115. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC))

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพลังงาน
116. ชื่อกระบวนงาน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
117. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
118. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
119. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
120. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
3)

กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามันพ.ศ. 2556

4)

กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว

5)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู
ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

6)
7)

121. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
122. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
123. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
124. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
125. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
126. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ -
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127. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําไดก็ตอเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดดําเนินการกอสรางสถาน
ประกอบการแลวเสร็จถูกตองตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามันระบบทอ
น้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟาระบบปองกันอันตรายจากฟาผาระบบปองกันและระงับอัคคีภัยครบถวนถูกตองแลว
๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมืองกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน
๓. การกอสรางผลการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ :
๑. หากเห็นวาคําขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่น
คําขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส
(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสําหรับ
คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
128. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับหนังสือหรือคํา
ขอและตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและสงเรื่องใหสํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสราง
- ผลการทดสอบถังเก็บ

27 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด

2)

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

น้ํามันระบบทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบไฟฟาระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา
ระบบปองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
129. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
130. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
131.
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ผลการทดสอบถัง เก็บน้ํามันระบบ
ทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบ
ไฟฟาระบบ
ปองกันอันตราย
จากฟาผาระบบ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

1

0

ชุด

-

2)

สําเนาหนังสือ
อนุญาตพรอม
ดวยสําเนาแผนผัง
ที่ไดรับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พรอมดวยสําเนา
แผนผังที่ไดรับ
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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
๓
4)

อื่นๆ (ถามี)

-

0

0

ชุด

-

132. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ํามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

133. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักความปลอดภัยธุรกิจน้ํามันกรมธุรกิจพลังงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซอาคารบีชั้น๒๐
เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๗๑๕
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยรับขอรองเรียนกรมธุรกิจพลังงาน(www.doeb.go.th) ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารบีชั้น๑๙เลขที่๕๕๕/๒ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง/เขตจตุจักรกรุงเทพฯ๑๐๙๐๐โทรศัพท : ๐๒๗๙๔๔๑๑๑
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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134. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบธพ.น. ๒เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖
135. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียน
เปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย
136. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปน
บุคคลธรรมดา
137. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
138. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
139. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
140. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2)

พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

5)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

6)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

7)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

8)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555

9)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549
141. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
142. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
143. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
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144. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
145. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอ
จดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
146. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 147. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจตองยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดย
ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
148. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

ระยะเวลา
ใหบริการ
30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ 15 นาที
เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

5 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
149. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
150. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย (แบ
การคา
บทพ.)

1

0

ฉบับ

-

2)

หนังสือใหความ ยินยอมใหใช
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย
1 คน

1

0

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน )

3)

สําเนาทะเบียน บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง

0

1

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน )

4)

แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช

1

0

ฉบับ

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกลเคียง
โดยสังเขปพรอม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
5)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

6)

7)

-

1

0

ฉบับ

-

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให
เปนผูจําหนาย
หรือใหเชาสินคา
ดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์
ของสินคาที่ขาย
หรือใหเชาหรือ
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ

0

1

ฉบับ

(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให
เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผน
วีดิทัศนดีวีดีหรือ
แผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ตางประเทศ
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
8)

หนังสือชี้แจง
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจาหนาที่เพื่อทํา
บันทึกถอยคํา
เกี่ยวกับ
ขอเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนพรอม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได

-

151. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใชในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการคาอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับดวยอัญ
มณี)
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152. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 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)
คูมอื การกรอกเอกสาร
154. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย
155. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
156. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
157. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
158. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
159. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
2)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

5)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

6)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

7)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555

8)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย

9)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549

10) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
160. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
161. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
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162. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
163. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
164. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
165. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 166. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งไดจดทะเบียนไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ไดจดทะเบียนไวจะตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได
3. ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
คําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดย
ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน

53/462

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
167. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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168. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย (แบ
การคา
บทพ.)

1

0

ฉบับ

-

2)

(ตนฉบับ) หนังสือ ใหความยินยอม
ใหใชสถานที่ตั้ง
สํานักงานแหง
ใหญโดยให
เจาของรานหรือ
เจาของกรรมสิทธิ์
ลงนามและใหมี
พยานลงชื่อ
รับรองอยางนอย
1 คน

1

0

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน )
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

3)

สําเนาทะเบียน บานที่แสดงให
เห็นวาผูใหความ
ยินยอมเปนเจา
บานหรือสําเนา
สัญญาเชาโดยมี
ผูใหความยินยอม
เปนผูเชาหรือ
เอกสารสิทธิ์อยาง
อื่นที่ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์เปน
ผูใหความยินยอม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง

0

1

ฉบับ

(กรณีผูประกอบ
พาณิชยกิจมิไดเปน
เจาบาน)

4)

แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

57/462

171. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คูมอื การกรอกเอกสาร
172. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณี
ผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย
173. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499 กรณีผู
ขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
174. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
175. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
176. หมวดหมูของงานบริการ:จดทะเบียน
177. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพพ.ศ. 2549
2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใชในการใหบริการขอมูลทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2555

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

5)

กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

6)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย

7)

คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ

8)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวย
ทะเบียนพาณิชย

9)

ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปนพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยพ.ศ. 2499
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178. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
179. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
180. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
181. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
182. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยพ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
183. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 184. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไวตอมาไดเลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเชนขาดทุนไม
ประสงคจะประกอบการคาตอไปเจาของสถานที่เรียกหองคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกหางหุนสวนบริษัทใหยื่นคําขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา
13)
2. กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดของไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกดวยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญเปนตนใหผู
ที่มีสวนไดเสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผูประกอบ
พาณิชยกิจนั้นไดโดยใหผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพรอมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู
ประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนไดดวยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสั่งศาลเปนตน
3. ผูประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจไดดวยตนเองหรือจะมอบอํานาจใหผูอื่นยื่นแทนก็ได
4.ใหผูประกอบพาณิชยกิจซึ่งเปนเจาของกิจการหรือผูมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี) เปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอไดจากพนักงานเจาหนาที่หรือดาวนโหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุให
ไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดย
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ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวา
ผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
185. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจงผล

30 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจาหนาที่บันทึกขอมูลเขา
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

15 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยใหผูยื่นคําขอ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

หมายเหตุ
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186. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
187. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่
ยื่นคําขอแทน
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย (แบ
การคา
บทพ.)

1

0

ฉบับ

-

2)

ใบทะเบียน
พาณิชย (ฉบับ
จริง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

1

0

ฉบับ

-

3)

สําเนาใบมรณ
กรมการปกครอง
บัตรของผู
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก
กรรม) โดยให
ทายาทที่ยื่นคําขอ
เปนผูลงนาม
รับรองสําเนา

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ถูกตอง
4)

สําเนาหลักฐาน กรมการปกครอง
แสดงความเปน
ทายาทของผูลง
ชื่อแทนผู
ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแกกรรม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

5)

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถามี)
พรอมปดอากร
แสตมป 10 บาท

1

0

ฉบับ

-

6)

สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ
(ถามี) พรอมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง

0

1

ฉบับ

-

-

188. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -
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189. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 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)
คูมอื การกรอกเอกสาร
191. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
192. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
193. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
194. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
195. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
196. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
197. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
198. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
199. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
200. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
201. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
202. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 203. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกผูที่ประสงคจะแกไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผูรองยังไมบรรลุนิติภาวะ)
2. การแกไขรายการซึ่งไมใชรายการสัญชาติไดแก
(1) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
(2) นายอําเภอเปนกรณีไมมีเอกสารราชการมาแสดง
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 30วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
204. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
10 วัน
หลักฐาน (ถามี) สอบสวนเจา
บานพยานบุคคลที่นาเชื่อถือ
รวบรวมพรอมความเห็น
เสนอใหนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น
หรือนายอําเภอ (แลวแต
กรณี) พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 5 วัน
ทะเบียนทองถิ่นหรือ
นายอําเภอ (แลวแตกรณี)
พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต
และแจงผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
205. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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206. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรอง)

2)

หลักฐานที่ขอ
สํานักทะเบียน
แกไขเชนทะเบียน อําเภอ/สํานัก
บานฉบับเจาบาน ทะเบียนทองถิ่น
สูติบัตรมรณบัตร

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ถามี)

207. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 208. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547
หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th)

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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209. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
210. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
211. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติ
212. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
213. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
214. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
215. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
216. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
217. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
218. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
219. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
220. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติมาริสาเพ็ช
รทองเทศบาลตําบลที่วัง
221. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูรองมีชื่อในทะเบียนบาน)
222. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรองไดแกผูประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผูรองยังไมบรรลุ
นิติภาวะ)
2. กรณีแกไขรายการสัญชาติไดแก
(1) นายอําเภอเปนกรณีแกไขรายการของเจาของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไมมีสัญชาติ&quot;เปนสัญชาติไทย&quot;
เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาไดสัญชาติไทยหรือไดแปลงสัญชาติไทย
(2) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นเปนกรณีแกไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไมมีสัญชาติหรือจาก
สัญชาติอื่น&quot;เปนสัญชาติอื่น&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจากขอเท็จจริงหรือ
การเสียสัญชาติไทย
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 30 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
223. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
10 วัน
เอกสาร (ถามี) สอบสวนเจา
บานพยานบุคคลที่นาเชื่อถือ
รวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นหรือนายอําเภอ
(แลวแตกรณี) พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 5 วัน
ทะเบียนทองถิ่นหรือ
นายอําเภอ (แลวแตกรณี)
พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาต
และแจงผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

หมายเหตุ
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224. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
225. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

2)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรอง)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูมอบหมาย
พรอมหนังสือ
มอบหมายกรณี
มอบหมาย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

-

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14 ของผู
รอง

2)

เอกสารการ
สํานักทะเบียน
ทะเบียนราษฎรที่ อําเภอ/สํานัก
ตองการจะแกไข ทะเบียนทองถิ่น

1

1

ฉบับ

-

3)

เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให

1

0

ฉบับ

(ถามี)

226. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

-
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227. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

228. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
229. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขที่ซ้ํากัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
230. ชื่อกระบวนงาน:การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขที่ซ้ํากัน
231. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
232. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
233. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
234. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
235. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
236. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
237. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
238. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
239. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขที่ซ้ํากัน
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
240. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 241. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
242. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 1 วัน
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนขอเท็จจริงพยาน
เอกสารพยานบุคคลและ
พยานแวดลอมและรวบรวม
ความเห็นเพื่อเสนอใหนาย
ทะเบียนพิจารณา

5 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
243. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
244. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

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
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

75/462

247. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
248. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

76/462

คูมือสําหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อ
อยูในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
249. ชื่อกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู
ในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
250. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
251. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
252. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
253. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
254. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
255. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
256. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
257. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน150
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 280
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 80
258. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไมมีสถานะทาง
ทะเบียนเคยมีชื่ออยูในทะเบียนประวัติแตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
259. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 260. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนถูกจําหนายรายการในทะเบียนประวัติและฐานขอมูลการ
ทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไมไปรายงานตัวไมปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเปนเวลานานหรือสาเหตุอื่นๆซึ่งทําให
ไมมีชื่อและรายการบุคคลในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรตองสอบสวนพยานบุคคลที่เปนชนกลุมนอยชาติพันธุเดียวกันหรือเปน
กลุมบุคคลเดียวกันกับผูรองจํานวน 3 คนเพื่อใหการรับรองยืนยันพิสูจนตัวบุคคล
หมายเหตุ
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1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนอาจตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพิ่มขึ้น
4) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํา
1 วันทําการ
รองตามแบบพิมพท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

1) สอบสวนขอเท็จจริงใน
10 วันทําการ
พื้นที่เพื่อพิสูจนยืนยันสถานะ
บุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอ
นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต 5 วันทําการ
พิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสั่งอนุมัตินาย
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก

เทศบาลตําบลที่
วังอําเภอทุงสง

7 วันทําการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
และแจงผลการพิจารณาใหผู
ยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ
-กรณีที่มีคําสั่งอนุมัติใหแจง
เหตุผลดังกลาวดวย

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

5)

การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
12 วันทําการ สํานักบริหารการ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทะเบียน
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียนและดําเนินการ
ปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

6)

การพิจารณา

-สํานักทะเบียนกลางแจงผล 5 วันทําการ
การดําเนินการปรับปรุง
รายการโดยคืนสถานภาพ
รายการบุคคลของผูยื่นคําขอ
ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่นแจงผูยื่นคํา
ขอมาดําเนินการปรับปรุง
เอกสารหลักฐานที่ใชในการ
แสดงตัวของตนเองให
ถูกตองตรงกัน/จัดทําบัตร
ประจําตัว (แลวแตกรณี)

สํานักบริหารการ ทะเบียน

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ
261. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
262. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง
ชนกลุมนอย/
แบบสํารวจเพื่อ
จัดทําทะเบียน
ประวัติบุคคลที่ไม
มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (แลวแตกรณี)

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

บัตรประจําตัวคน กรมการปกครอง
ซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย/บัตร
ประจําตัวบุคคลที่
ไมมีสถานะทาง
ทะเบียน (แลวแต
กรณี)

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

เอกสารอื่นซึ่งมีรูป ถายที่ทางราชการ
ออกให (ถามี)
เชนหนังสือ
รับรองการเกิด
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปลอยตัวคุมขัง
ฯลฯ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

รูปถายขนาด 2 นิ้ว (กรณีไมมี
เอกสารที่มีรูป
ถายที่ทางราชการ
ออกใหมาแสดง)

2

0

ฉบับ

-

3)

ทะเบียนบานและ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผูรับรองตัว
บุคคล

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

263. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 264. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th)
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3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

265. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
266. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
267. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร
268. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
269. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
270. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
271. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
272. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
273. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
274. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
275. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน60
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 150
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 10
276. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
277. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 278. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เปนกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลโดยตองเปนผูที่ไดรับการสํารวจเพื่อจัดทํา
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหลักฐานแบบสํารวจเพื่อจัดทํา
ทะเบียนประวัติ (แบบ 89) หรือใบตอบรับการสํารวจตามแบบ 89/1 หรือสําเนาเอกสารดังกลาวแตไมไดรับการบันทึกจัดทํา
ทะเบียนประวัติในฐานขอมูลโดยบุคคลดังกลาวตองมีเอกสารรับรองจากหนวยงานหรือองคการที่ทําหนาที่สํารวจดังนี้
1.1 ถาเปนกลุมเด็กหรือบุคคลที่ศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สํารวจบุคคลนั้น
1.2 ถาเปนคนไรรากเหงาตองมีหนังสือรับรองจากสถานสงเคราะหหรือหนวยงานที่ใหการสงเคราะหดูแลสํารวจบุคคลนั้น
1.3 กรณีของชนกลุมนอยที่เขามาอาศัยอยูเปนเวลานานแตตกสํารวจใหนายทะเบียนสอบบันทึกถอยคําบุคคลที่เปนชนกลุม
นอยชาติพันธุเดียวกันจํานวน 3 คนเพื่อใหการรับรองแทนการเรียกหนังสือรับรอง
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หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
2) กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผู
ยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนขอเท็จจริงหากผลการสอบสวนไมปรากฏขอเท็จจริงที่ชัดเจนอาจตองสงเรื่องใหคณะกรรมการ
หมูบานหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาตองขยายเพิ่มขึ้น
4) เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
279. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

1) ยื่นคํารองและจัดทําคํา
1 วันทําการ
รองตามแบบพิมพท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

1) สอบสวนขอเท็จจริงใน
10 วันทําการ
พื้นที่เพื่อพิสูจนยืนยันสถานะ
บุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ 5 วันทําการ
หรือไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การพิจารณา

-กรณีที่มีคําสั่งอนุมัตินาย
ทะเบียนสงเรื่องใหสํานัก

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง

7 วันทําการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ขอเปดระบบการบันทึก
จัดทําทะเบียนประวัติบุคคล
ที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
และแจงผลการพิจารณาใหผู
ยื่นคําขอทราบเปนหนังสือ
-กรณีที่มีคําสั่งไมอนุมัติให
แจงเหตุผลดังกลาวดวย

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

5)

การพิจารณา

สํานักทะเบียนกลาง
12 วันทําการ สํานักบริหารการ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทะเบียน
ผลการพิจารณาอนุญาตของ
นายทะเบียนและพิจารณา
เปดระบบโปรแกรมเพื่อให
บันทึกขอมูลเพิ่มเติม

6)

การพิจารณา

-สํานักทะเบียนกลางแจงผล 5 วันทําการ
การเปดระบบโปรแกรม
เพื่อใหบันทึกขอมูลเพิ่มเติม
-สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่นบันทึกขอมูล
ในระบบและแจงผูยื่นคําขอ
มาดําเนินการจัดทําบัตร
ประจําตัว

สํานักบริหารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 40 วันทําการ

280. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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281. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบสํารวจเพื่อ กรมการปกครอง
จัดทําทะเบียน
ประวัติบุคคลที่ไม
มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) หรือใบตอบ
รับการสํารวจตาม
แบบ 89/1

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

กลุมเด็กหรือ
กระทรวงศีกษาธิ
บุคคลที่ศึกษาเลา การ
เรียนใน
สถานศึกษามี
หนังสือรับรอง
จากสถานศึกษาที่
สํารวจ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3)

กลุมคนไร
รากเหงาตองมี
หนังสือรับรอง
จากสถาน
สงเคราะหหรือ
หนวยงานที่ให
การสงเคราะห
ดูแลและสํารวจ
บุคคลนั้น

1

1

ฉบับ

(รวมทั้งหนังสือ
รับรองจากสถาน
สงเคราะหในสังกัด
ของเอกชน***
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ทะเบียนบานและ กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
พยานผูรับรองตัว
บุคคลกรณีกลุม
ชนกลุมนอยที่เขา
มาอาศัยอยูเปน
เวลานานแตตก
สํารวจนาย
ทะเบียนสอบ
บันทึกถอยคํา
บุคคลที่เปนกลุม
นอยชาติพันธุ
เดียวกันจํานวน 3
คนเพื่อใหการ
รับรองแทนการ
เรียกหนังสือ
รับรอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

เอกสารอื่นซึ่งมีรูป ถายที่ทางราชการ
ออกให (ถามี)
เชนหลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปลอยตัวคุมขัง
ฯลฯ

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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282. คาธรรมเนียม
1) ไมมคี าธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 283. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th)

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

284. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
285. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
286. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
287. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
288. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
289. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
290. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดใหคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกําหนดอัตรคาธรรมเนียมพ.ศ.
2551
2) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการสํารวจและจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนพ.ศ. 2548
291. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
292. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
293. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
294. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
295. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาล
ตําบลที่วัง
296. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 297. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
ขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 0 และหลักที่หกและเจ็ดเปนเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกลาวที่เกิดในประเทศไทยที่มีชื่อและ
รายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กเลขประจําตัวประชาชนขึ้นตนหลักแรกดวยเลข 0 และบุคคลที่ไมมีสถานะทาง
ทะเบียนที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติใหเนื่องจากไมสามารถรับแจงการเกิดหรือเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบานในสถานะคนสัญชาติไทยซึ่งสวนใหญจะเปนเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กอนาถาหรือคนไรรากเหงาที่อยูในการดูแล
ของสถานสงเคราะหที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กมีเลขประจําตัวประชาชน13 หลักขึ้นตนหลักแรก
ดวยเลข 0 ที่มีอายุตั้งแต 5 ปบริบูรณแตไม 70 ปบริบูรณตองดําเนินการดังนี้
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1. กรณีอายุครบ 5 ปบริบูรณหรือนายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติตองขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแตวันที่มีอายุครบ 5 ป
บริบูรณหรือวันที่นายทะเบียนจัดทําทะเบียนประวัติ
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุดตองขอมีบัตรใหมภายใน 60 วันนับแตวันที่บัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทําลายหรือบัตรชํารุด
3. กรณีที่แกไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปเกิดในทะเบียนประวัติตองขอเปลี่ยนบัตร
ภายใน 60 วันนับแตวันที่นายทะเบียนไดแกไขรายการในทะเบียนประวัติ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผูขอมีบัตรอาจตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจาบานหรือบุคคลที่
นาเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปญหาในการจัดเก็บลายพิมพนิ้วมือ
298. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ 3 นาที
ขอเปลี่ยนบัตรแจงความ
ประสงคตอเจาหนาที่
2) เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
และฐานขอมูลทะเบียนบัตร

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวา 7 นาที
เปนบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานขอมูล
ดําเนินการพิมพลายนิ้วมือ
ถายรูปทําบัตรพิมพคําขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกตอง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง

3 นาที

หมายเหตุ
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ที่

4)

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อนุมัติ/ไมอนุมัติ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กรณีอนุมัติ
2 นาที
- จัดทําเอกสารใบรับคําขอมี
บัตรเพื่อใชเปนหลักฐานการ
รอรับบัตร
จากสํานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
299. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
300. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
บุคคลที่ไมมี
สถานะทาง
ทะเบียนเดิม
(กรณีบัตร
หมดอายุบัตร
ชํารุดและขอ
เปลี่ยนบัตร)

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

แบบรับรอง
กรมการปกครอง
รายการทะเบียน
ประวัติบุคคลที่ไม
มีสถานะทาง
ทะเบียน (ท.ร.38
ข)

0

1

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

เอกสารอื่นที่ทาง ราชการออกให
(ถามี) เชนหนังสือ
ขออนุญาตออก
นอกเขตหลักฐาน
การศึกษาฯลฯ

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

301. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมในการจัดทําบัตร
คาธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเวน
(1) การทําบัตรครั้งแรกของผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญในเขตทองที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผูอํานวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกําหนดและ
ไดขอมีบัตรภายในกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการทะเบียนกลางประกาศกําหนด
302. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียน 59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลางอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายดวน) /http://www.bora.dopa.go.th)

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเลขที่บาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
305. ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บาน
306. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
307. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
308. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
309. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
310. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
311. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
312. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
313. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
314. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเลขที่บานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
315. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 316. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันที่สรางบานเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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317. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
318. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
319. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูแจง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบรับแจงเกี่ยวกับ สํานักทะเบียน
บาน (ท.ร. 9)
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

-

2)

เอกสารการเปน กรมที่ดิน
เจาของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

0

1

ฉบับ

(ถามี)
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ที่
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เอกสารการขอ
อนุญาตกอสราง
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถามี)

320. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 321. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

322. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
323. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

96/462

คูมือสําหรับประชาชน: การขอเลขที่บานกรณีทะเบียนบานชั่วคราว
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
324. ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บานกรณีทะเบียนบานชั่วคราว
325. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
326. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
327. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
328. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
329. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
330. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
331. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
332. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
333. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเลขที่บานกรณีทะเบียนบานชั่วคราวมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
334. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 335. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตสรางบานเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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336. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุง
สงจังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
337. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
338. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแจง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบรับแจงเกี่ยวกับ สํานักทะเบียน
บาน (ท.ร. 9)
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

-

2)

เอกสารการเปน กรมที่ดิน
เจาของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

0

1

ฉบับ

(ถามี)
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ที่
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เอกสารการขอ
อนุญาตกอสราง
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถามี)

339. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 340. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

341. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
342. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

99/462

คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
343. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
344. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
345. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
346. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
347. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551
348. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
349. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
350. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
351. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
352. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
353. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูรองเกิด / ที่ผูรองมีชื่อในทะเบียนบาน / ที่ผูรองมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบัน)
354. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกผูรองหรือผูไดรับมอบอํานาจ
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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355. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
20 วัน
เอกสารสอบสวนพยาน
บุคคลพยานแวดลอมที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับบิดามารดา
สัญชาติของบิดามารดาถึง
สถานที่เกิดจํานวนพี่นองรวม
บิดามารดาและทีอยูปจจุบัน
และรวบรวมหลักฐาน
ทั้งหมดพรอมความเห็นเสนอ
ใหนายอําเภอพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายอําเภอพิจารณา
9 วัน
พยานหลักฐานแลวแจงผล
การพิจารณาใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นทราบ

สํานักทะเบียน
อําเภอ

4)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 1 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
ดําเนินการและแจงผลการ
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
356. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

-
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357. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บานหรือสําเนา อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนประวัติ ทะเบียนทองถิ่น
เชนท.ร.38 , ท.ร.
38/1 , ท.ร.38
กหรือท.ร.38 ข

1

0

ฉบับ

-

2)

หลักฐานที่แสดง
วาเกิดใน
ราชอาณาจักร
(ถามี)

1

0

ฉบับ

(เชนหลักฐาน
ลงบัญชีทหาร
กองเกิน ,
ใบสําคัญประจําถิ่น
ที่อยูหรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาวเปนตน)

-

358. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 359. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
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หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

360. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
361. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
362. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
363. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
364. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
365. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
366. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงพ.ศ. 2493
367. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
368. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
369. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
370. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
371. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
372. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 373. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่จะทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาจะตองขอรับอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่กอนเมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงทําการโฆษณาไดโดยใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับอนุญาตและใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขลงใน
ใบอนุญาตวาดวยเวลาสถานที่และเครื่องอุปกรณขยายเสียงและผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดนั้นโดยหาม
อนุญาตและหามใชเสียงโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงในระยะใกลกวา 100 เมตรจากโรงพยาบาลวัดหรือสถานที่บําเพ็ญ
ศาสนกิจและทางแยกที่มีการสัญจรไปมาคับคั่งอยูเปนปกติและหามใชเสียงโฆษณาในระยะใกลกวา 100 เมตรจากบริเวณ
โรงเรียนระหวางทําการสอนศาลสถิตยุติธรรมในระหวางเวลาพิจารณาผูยื่นคําขอใบอนุญาติจะตองยื่นคํารองตามแบบฆ.ษ. 1
ตอเจาพนักงานตํารวจเจาของทองที่กอนมาดําเนินการ
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374. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูมีใบอนุญาตใหมีเพื่อใช
10 นาที
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงคจะใช
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนมายื่นตอ
เจาหนาที่เพื่อตรวจสอบคํา
รองและเอกสารประกอบคํา
ขอ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่รับเรื่องเสนอ
20 นาที
ความเห็นตามลําดับชั้นจนถึง
พนักงานเจาหนาที่ผูออก
ใบอนุญาต

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจาหนาที่ลงนามใน 30 นาที
ใบอนุญาตใหทําการโฆษณา
โดยใชเครื่องขยายเสียงชําระ
คาธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาต

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 ชั่วโมง
375. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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376. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

3

ฉบับ

-

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

3

ฉบับ

(พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูแทนนิติบุคคล
(กรณีผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู
แจงเปนนิติบุคคล))

3)

หนังสือมอบ
อํานาจที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผูประกอบการไม
สามารถมายื่นคํา
ขอดวยตนเอง)
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ)

1

3

ฉบับ

-

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

แบบคํารองตาม
แบบฆ.ษ.1 ที่เจา
พนักงานตํารวจ
เจาของทองที่

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
3

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แสดงความ
คิดเห็นแลว
2)

แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้งการใช
เครื่องขยายเสียง

-

1

3

ฉบับ

-

377. คาธรรมเนียม
1) โฆษณากิจการที่ไมเปนไปในทํานองการคา
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ 2)

โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาเคลื่อนที่)
คาธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ -

3)

โฆษณาที่เปนไปในทํานองการคา (โฆษณาประจําที่)
คาธรรมเนียม75 บาท
หมายเหตุ -

378. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

379. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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380. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC))

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวที่มี
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
381. ชื่อกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนตางดาวที่มี
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ
382. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
383. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
384. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
385. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
386. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
387. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
388. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
389. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
390. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีคนสัญชาติไทยหรือคน
ตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
391. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 392. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
393. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
394. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
395. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

2)

หลักฐานการจด
ทะเบียนคนตาย

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

หลักฐานการตาย ที่ออกโดยรัฐบาล
ของประเทศที่มี
การตาย

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(แปลและรับรอง
ความถูกตองจาก
กระทรวงการ
ตางประเทศ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของเจา
บาน

1

0

ฉบับ

-

2)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

1

ฉบับ

(ที่มีชื่อคนตาย)

3)

หนังสือ
มอบหมายและ
บัตรประจําตัว
ประชาชนผูที่
ไดรับมอบหมาย

-

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการ
มอบหมาย)

396. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 397. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บานมากกวา 1 แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
400. ชื่อกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บานมากกวา 1 แหง
401. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
402. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
403. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
404. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
405. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
406. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
407. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
408. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
409. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีมีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบานมากกวา 1 แหงมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
410. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
411. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่เจาบานมอบอํานาจหรือบุคคลที่มีชื่อซ้ํา
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
412. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนเจาบานหรือคนที่มี 1 วัน
ชื่อซ้ําโดยใหยืนยันใหแนนอน
เพียงแหงเดียวโดยรวบรวม
หลักฐานเพื่อเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 1 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วัน
413. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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414. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ฉบับเจาบานที่มี
รายการบุคคลซ้ํา
กัน
)

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูแจงหรือของ
เจาบาน)

415. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 416. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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417. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
418. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเมื่อปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานได
ตายไปแลวแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
419. ชื่อกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเมื่อปรากฏวาบุคคลในทะเบียนบานได
ตายไปแลวแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล
420. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
421. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
422. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
423. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
424. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
425. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
426. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
427. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
428. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเมื่อปรากฏวาบุคคลใน
ทะเบียนบานไดตายไปแลวแตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคลมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
429. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
430. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
431. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 นาที
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
432. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
433. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ฉบับเจาบานที่
ปรากฎชื่อคนตาย
)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของเจาบาน)

2)

เอกสารที่
สํานักบริหารการ
เกี่ยวของกับผูตาย ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(ถามี)

3)

หนังสือ
มอบหมายและ
บัตรประจําตัวผู
มอบหมาย

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการ
มอบหมาย)

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

434. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 435. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC))

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
438. ชื่อกระบวนงาน:การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคนสาบสูญ
439. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
440. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
441. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
442. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
443. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
444. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
445. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
446. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
447. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานเมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปน
คนสาบสูญมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
448. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
449. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
450. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
451. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
452. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ฉบับเจาบานที่
ปรากฎชื่อคน
สาบสูญ
)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

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
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
457. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบาน
458. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
459. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
460. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
461. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
462. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
463. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
464. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
465. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
466. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
467. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 468. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรองไดแกผูมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานซึ่งรายการในชองสถานะภาพมิไดระบุวาเปนเจาบานแตมีความ
ประสงคจะทําหนาที่เปนเจาบาน
2. เงื่อนไข
(1)กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
469. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การยื่นประกอบการ
พิจารณาในเบื้องตน

10 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

10 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
470. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
471. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูรอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ผูรองประสงคจะ
ขอลงรายการเปน
เจาบาน)

472. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 473. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

474. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
475. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
476. ชื่อกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลาย
477. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
478. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
479. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
480. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
481. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
482. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
483. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
484. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
485. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงรื้อถอนบานหรือบานถูกทําลายมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
486. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 487. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรองคือผูที่มีความประสงคจะแจงการรื้นบานหรือแจงบานถูกทําลาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการรื้อถอนหรือบานถูกทําลาย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
488. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
489. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
490. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

491. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 492. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

493. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
494. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่
เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
495. ชื่อกระบวนงาน:การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่
เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน
496. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
497. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
498. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
499. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
500. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
501. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
502. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
503. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
504. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียนมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
505. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (สํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งก็ได)
506. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรองไดแกเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนตรวจคัดหรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎรซึ่งเปนตนฉบับ
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507. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
508. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
509. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรองกรณี
เจาของรายการ
หรือมี
ผ สวนไดเสีย
มาดําเนินการดวย
ตนเอง)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูมอบหมายพรอม
หนังสือมอบหมาย
กรณีที่มีการ
มอบหมาย)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

หลักฐานที่แสดง สํานักบริหารการ
ความเปนผูมีสวน ทะเบียน
ไดเสีย

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

510. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 511. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

512. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
513. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
514. ชื่อกระบวนงาน:การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
515. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
516. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
517. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
518. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
519. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
520. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
521. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
522. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
523. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่
วัง
524. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (สํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่ง)
525. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรองไดแกเจาของรายการหรือผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนตรวจคัดหรือคัดและรับรองสําเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎรไดที่สํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรดวยระบบคอมพิวเตอรแหงใดแหงหนึ่งก็ได
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526. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
527. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
528. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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)

หลักฐานที่แสดง การเปนผูมีสวนได
เสีย

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
529. คาธรรมเนียม
1) เสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 530. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

531. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
532. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีการใชสูติบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
533. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีการใชสูติบัตรใบแจงการยายที่อยูหรือทะเบียนบานแบบเดิม
534. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
535. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
536. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
537. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
538. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
539. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
540. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
541. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
542. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 14:29
543. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 544. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพิ่มชื่อ
2. สถานที่ยื่นคํารองประกอบดวย
(1) กรณีผูรองมีหลักฐานสูติบัตรหรือใบแจงยายที่อยูใหยื่นคํารองที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ออก
เอกสารสูติบัตรหรือใบแจงยายที่อยูแลวแตกรณี
(2) กรณีผูรองมีหลักฐานทะเบียนบานแบบเดิมใหยื่นคํารองที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่นที่ผูรองมีชื่ออยู
ในหลักฐานทะเบียนบานเปนครั้งสุดทาย
3. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
545. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
พยานบุคคลพยานแวดลอม
และรวมรวมขอเท็จจริง
พรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา

20 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
546. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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547. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ของผูรองถามีเชน
บัตรประจําตัว
ประชาชนแบบขาว
ดําฯลฯ)

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ของบานที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

2)

หลักฐานทะเบียน สํานักทะเบียน
ราษฎรที่มี
อําเภอ/สํานัก
รายการบุคคลที่ ทะเบียนทองถิ่น
ขอเพิ่มชื่อเชนสูติ
บัตรใบแจงการ
ยายที่อยูหรือ
ทะเบียนบาน
แบบเดิม

1

0

ฉบับ

(ตามแตกรณี)

3)

เอกสารที่ราชการ ออกใหเชน
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

0

ฉบับ

(ถามี)
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548. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 549. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

550. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
551. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
552. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ
553. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
554. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
555. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
556. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
557. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
558. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
559. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
560. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
561. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่
วัง
562. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
563. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
564. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
สถานที่เกิดสถานะการอยู
อาศัยในประเทศไทยโดย
รวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
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565. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
566. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของเจาบานถามี)

2)

หลักฐานทะเบียน สํานักทะเบียน
บานหรือทะเบียน อําเภอ/สํานัก
ประวัติหรือบัตร ทะเบียนทองถิ่น
ประจําตัวบิดา
มารดาและของผู
ขอเพิ่มชื่อ (ถามี)

1

0

ฉบับ

-

3)

หลักฐานอื่นที่ทาง ราชการออกให
เชนใบอนุญาต
ทํางานหลักฐาน
การศึกษา

1

0

ฉบับ

-

567. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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568. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

569. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
570. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปนการถาวร
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
571. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปนการถาวรขอ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
572. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
573. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
574. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
575. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
576. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
577. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
578. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
579. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
580. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปน
การถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
581. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
582. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
583. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และความยินยอมของเจา
บานใหเพิ่มชื่อเขาทะเบียน
บานโดยรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
584. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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585. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

2)

3)

กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(ของผรองถามี)

ใบสําคัญถิ่นที่อยู สํานักงานตรวจคน
หรือใบสําคัญ
เขาเมือง (สตม.)
ประจําตัวคนตาง
ดาวของผูขอเพิ่ม
ชื่อหรือหนังสือ
รับรองที่
หนวยงานของรัฐ
ออกใหเพื่อรับรอง
การไดรับอนุญาต
ใหมีถิ่นที่อยู

1

1

ฉบับ

-

สําเนาทะเบียน
บาน (ท.ร. 13)
สําเนาทะเบียน
ประวัติหรือบัตร
ประจําตัวคนซึ่ง
ไมมีสัญชาติไทย

1

1

ฉบับ

(ถามี)

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
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586. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 587. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

588. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
589. หมายเหตุ

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให
อยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานท.ร. 13
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
590. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการอนุญาตใหอยู
ในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานท.ร. 13
591. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
592. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
593. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
594. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
595. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
596. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
597. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
598. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
599. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทยซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตใหอยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานท.ร. 13 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาล
ตําบลที่วัง
600. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
601. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และความยินยอมของเจา
บานใหเพิ่มชื่อเขาทะเบียน
บานโดยรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
602. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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603. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานที่จะขอ
เพิ่มชื่อ
)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ของผูรอง

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ถามี)

2)

หนังสือเดินทาง
ของผูขอเพิ่มชื่อ
ซึ่งแปลเปน
ภาษาไทยโดย
สถาบันที่
นาเชื่อถือ

-

1

0

ฉบับ

-

604. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 605. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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606. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
607. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและ
มารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
608. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและ
มารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
609. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
610. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
611. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
612. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
613. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
614. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
615. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
616. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
617. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
หรือบิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงที่สุดมาริ
สาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
618. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
619. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน

153/462

(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
620. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนเจาบานบิดามารดา 20 วัน
และบุคคลที่นาเชื่อถือให
ปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติของบุคคลที่ของเพิ่ม
ชื่อโดยรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
621. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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622. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สูติบัตรผูขอเพิ่ม
ชื่อ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

2)

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ถามี)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

ใบสําคัญถิ่นที่อยู สํานักงานตรวจคน
หรือใบสําคัญ
เขาเมือง (สตม.)
ประจําตัวคนตาง
ดาวหรือหนังสือ
รับรองที่
หนวยงานของรัฐ
ออกใหเพื่อรับรอง
การไดรับอนุญาต
ใหมีถิ่นที่อยู

1

1

ฉบับ

-

3)

เอกสารอื่นที่ทาง ราชการออกให
เชนหลักฐาน
การศึกษา
ทะเบียนนักเรียน

1

1

ฉบับ

(ถามี)

4)

คําสั่งของ
สํานักงานตรวจคน
รัฐมนตรีหรือคํา เขาเมือง (สตม.)
พิพากษาของศาล

1

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลได
สัญชาติไทยโดย
คําสั่งของรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวย
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สัญชาติและบุคคล
ที่ไดสัญชาติไทย
โดยมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล
ถึงที่สุด)

623. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 624. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)
3)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

625. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
626. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
627. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
628. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
629. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
630. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
631. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
632. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
633. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
634. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
635. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
636. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมายมาริสาเพ็ช
รทองเทศบาลตําบลที่วัง
637. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
638. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
639. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และบิดามารดาโดยรวบรวม
หลักฐานพรอมความเห็น
เสนอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่น
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
640. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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641. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนของผ
รอง

2)

เอกสารที่ทาง
ราชกาารออกให
ซึ่งแสดงวาเปนคน
สัญชาติไทยเชน
หนังสือสําคัญการ
แปลงสัญชาติ
ประกาศ
กระทรวงมหาดไ
ทยสําเนาคําสั่ง
ศาลหรือคํา
พิพากษา

642. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ที่ขอเพิ่มชื่อ)

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(ถามี)

1

1

ฉบับ

(ถามี)
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643. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

644. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
645. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
646. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย
647. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
648. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
649. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
650. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
651. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
652. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
653. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
654. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
655. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจ
เดินทางกลับประเทศไทยมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
656. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บิดามารดาญาติพี่นองหรือผูปกครองของผูขอเพิ่มชื่อมีภูมิลําเนาอยู)
657. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
658. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานสอบสวน 20 วัน
เจาบานและบุคคลที่
นาเชื่อถือไดใหปรากฎ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และความจําเปนที่ไมอาจ
เดินทางกลับประเทศไทยได
โดยรวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอใหนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
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659. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
660. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

2)

3)

กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ของผูรองถามีเชน
บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)

หนังสือรับรอง
การเกิดที่ออกให
โดยสถานทูตหรือ
สถานกงสุลไทย
หรือเอกสาร
รับรองการเกิดที่
ออกใหโดย
หนวยงานของ
รัฐบาล
ตางประเทศที่ผู
ขอเพิ่มชื่อเกิด

1

0

ฉบับ

(เอกสารรับรอง
การเกิดที่ออกโดย
รัฐบาลตางประเทศ
ตองผานการแปล
และรับรองจา
กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ไทย)

เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให

1

0

ฉบับ

(เชนหลักฐาน
การศึกษาหลักฐาน
ทหารถามี)

-
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661. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 662. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

663. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
664. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียน
บานขอเพิ่มชื่อ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
665. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อในทะเบียนบาน
ขอเพิ่มชื่อ
666. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
667. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
668. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
669. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
670. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
671. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
672. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
673. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
674. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
675. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
676. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
677. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และความยินยอมของเจา
บานใหเพิ่มชื่อเขาทะเบียน
บานโดยรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอ
นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ/
ไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับแจงจากนายอําเภอ 10 วัน
แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อเขาใน
ทะเบียนบานและแจงใหผู
รองทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
678. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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679. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

2)

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

(ของผูรองถามี)

ใบสําคัญประจํา สํานักงานตรวจคน
ถิ่นที่อยูหรือ
เขาเมือง (สตม.)
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาวของผูขอเพิ่ม
ชื่อหรือหนังสือ
รับรองที่
หนวยงานรัฐออก
ใหเพื่อรับรองการ
ไดรับอนุญาตใหมี
ถิ่นที่อยู

1

1

ฉบับ

-

3)

สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บานที่คนตางดาว อําเภอ/สํานัก
ผูนั้นเคยมีชื่อ
ทะเบียนทองถิ่น
ปรากฏอยู

1

1

ฉบับ

(ถามี)

4)

สําเนาทะเบียน
บาน (ท.ร. 13)
หรือสําเนา
ทะเบียนประวัติ

1

1

ฉบับ

(ถามี)

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

167/462

680. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 681. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

682. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
683. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเดินทางเขา
มาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
684. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศเดินทางเขามา
ในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย
685. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
686. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
687. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
688. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
689. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
690. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
691. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
692. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
693. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศหรือเกิดในตางประเทศ
เดินทางเขามาในประเทศไทยโดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทยมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
694. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
695. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
696. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

นายทะเบียนทําหนังสือไปยัง 60 วัน
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
แหงทองที่ที่ผูนั้นเดินทางเขา
มาในประเทศไทยเพื่อพิสูจน
สัญชาติ

สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง (สต
ม.)

3)

การพิจารณา

ตรวจสอบพยานหลักฐาน
20 วัน
พยานบุคคลพยานแวดลอม
และรวบรวมขอเท็จจริง
พรอมหนังสือยืนยันการ
พิสูจนสัญชาติจากสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและ
ความเห็นใหนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นเพื่อพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ใหผูรองทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน

(เมื่อไดรับแจงการ
พิสูจนสัญชาติแลว
จึงเสนอใหนาย
ทะเบียนพิจารณา)
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697. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
698. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ของบานที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ถามีเชนบัตร
ประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)

3)

หลักฐานที่
เกี่ยวของกับผูขอ
เพิ่มชื่อเชน
หนังสือเดินทาง
หนังสือรับรอง
การเกิด

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
699. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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700. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

701. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
702. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

172/462

คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
703. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
704. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
705. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
706. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
707. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
708. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
709. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
710. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
711. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
712. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิดมาริสาเพ็ช
รทองเทศบาลตําบลที่วัง
713. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
714. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูขอเพิ่มชื่อ (กรณีผูขอเพิ่มชื่อเปนผูเยาวใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเปนผูยื่น)
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
715. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานเจาบาน 20 วัน
และบุคคลที่นาเชื่อถือให
ปรากฏขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาและ
รายการบุคคลของผูขอเพิ่ม
ชื่อสอบสวนเจาบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อและคํายินยอมโดย
รวบรวมขอเท็จจริงพรอม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
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716. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
717. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรองถามีเชน
บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)

2)

หลักฐานการเกิด
ของผูรอง

-

1

0

ฉบับ

(หลักฐานการจด
ทะเบียนคนเกิดที่
ออกใหโดย
สถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยใน
ตางประเทศหรือ
หลักฐานการเกิดที่
ออกใหโดย
หนวยงานของ
ประเทศที่บุคคล
นั้นเกิด)

3)

เอกสารที่แปล
และรับรองโดย
กระทรวงการ
ตางประเทศของ
ไทย

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผูรองมี
หลักฐานการเกิดที่
ออกใหโดย
หนวยงานของ
ประเทศที่บุคคล
นั้นเกิด)

4)

หนังสือเดินทาง
ของผูขอเพิ่มชื่อ

-

1

1

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บานฉบับเจาบาน อําเภอ/สํานัก
(ท.ร. 14)
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

718. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 719. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

720. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
721. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของ
ตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
722. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทางของ
ตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
723. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
724. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
725. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
726. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
727. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
728. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
729. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
730. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
731. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศโดยใชหนังสือเดินทาง
ของตางประเทศหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity) มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
732. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
733. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 90 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
734. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

กรณีที่ผูขอเพิ่มชื่อมีเอกสาร
ราชการที่ระบุวาเปนผูมี
สัญชาติไทยใหทําเรื่อง
ตรวจสอบไปยังหนวยงาน
ราชการที่ออกเอกสาร
ดังกลาว

-

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับแจงจากหนวยงาน 20 วัน
ที่ออกเอกสารราชการระบุวา
ผูขอเพิ่มชื่อเปนผูมีสัญชาติ
ไทยแลวใหสอบสวนเจาบาน
พรอมคํายินยอมใหเพิ่มชื่อผู
แจงและบุคคลที่นาเชื่อถือ
โดยรวบรวมขอเท็จจริง
พรอมความเห็นเสนอใหนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน

60 วัน

-
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735. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
736. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ที่ผูรองขอเพิ่มชื่อ)

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ถามีเชนบัตร
ประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)

2)

หลักฐานที่มี
รายการบุคคล
ของผูขอเพิ่มชื่อ

-

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
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

739. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
740. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปพ.ศ. 2499
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
741. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปพ.ศ. 2499
742. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
743. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
744. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
745. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
746. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
747. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
748. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
749. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
750. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปพ.ศ. 2499 มาริสาเพ็ชรท
องเทศบาลตําบลที่วัง
751. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
752. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. จะตองเปนผูที่เกิดกอนวันที่ 1มิถุนายน 2499
2. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
3. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
753. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
พยานหลักฐานพยานบุคคล
พยานแวดลอมและรวบรวม
ขอเท็จจริงพรอมความเห็น
ใหนายอําเภอแหงทองที่
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุง
สงจังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นดําเนินการ
เพิ่มชื่อเขาในทะเบียนบาน
และแจงใหผูรองทราบ

20 วัน

-

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
754. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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755. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ของบานที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรองถามีเชน
บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา )

2)

หลักฐานที่มี
รายการบุคคล
ของผูขอเพิ่มชื่อ
เชนบัญชี
สํามะโนครัว
ทะเบียนสมรส

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ถามี)

3)

เอกสารที่ราชการ สํานักบริหารการ
ออกใหเชน
ทะเบียน
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

0

ฉบับ

(ถามี)

756. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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757. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

758. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
759. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไม
อาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอื่นหรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุดหรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
760. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไมอาจ
พิจารณาสั่งการเปนอยางอื่นหรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุดหรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
761. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
762. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
763. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
764. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
765. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
766. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
767. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
768. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
769. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแหง
กฎหมายซึ่งไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอื่นหรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุดหรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
770. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนาอยู )
771. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
772. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนเจาบานบิดามารดา 20 วัน
(ถามี) ผูขอเพิ่มชื่อและบุคคล
ที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ของผูขอเพิ่มชื่อบิดามารดา
โดยเฉพาะสถานที่เกิด
ขอเท็จจริงและสัญชาติโดย
รวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณา
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
773. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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774. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของเจา
บาน

1

1

ฉบับ

(ถามี)

2)

หลักฐานทะเบียน สํานักทะเบียน
ที่มีรายการบุคคล อําเภอ/สํานัก
ของผูขอเพิ่มชื่อ ทะเบียนทองถิ่น
เชนบัญชี
สํามะโนครัว
ทะเบียนสมรส

1

0

ฉบับ

(ถามี)

3)

เอกสารทะเบียน
ราษฎรเชน
ทะเบียนบา
นท.ร.13
ทะเบียน
ประวัติท.ร.38/1
ท.ร. 38ข

1

0

ฉบับ

(ถามี)

4)

เอกสารที่ทาง
ราชการออกให
เชนหลักฐาน
ทหารใบสําคัญถิ่น

1

0

ฉบับ

(ถามี)

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่อยูหรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาว (กรณีที่มี
บิดามารดาเปน
คนตางดาว)
775. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 776. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547
หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th)

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

777. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
778. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อและ
รายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
779. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมีชื่อและ
รายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
780. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
781. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
782. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
783. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
784. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
785. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
786. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
787. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
788. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบานเนื่องจากมี
ชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริตมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
789. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนทองถิ่น/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู)
790. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานบิดามารดาหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
791. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนสอบสวนผูรอง 20 วัน
เจาบานบิดามารดาพยาน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และสาเหตุที่มีการแจงการ
ตายหรือการจําหนาย
รายการบุคคลเพื่อสอบสวน
วาเปนการแจงโดยทุจริต
หรือไมโดยรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอ
นายอําเภอทองที่พิจารณา
อนุมัติ/ไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับแจงจากนายอําเภอ 10 วัน
แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบานและแจงใหผู
รองทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
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792. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
793. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(ของบานที่ผูรอง
ถูกจําหนาย
เนื่องจากทุจริต)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรองถามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

หลักฐานทะเบียน สํานักบริหารการ
ที่มีรายการของผู ทะเบียน
ขอเพิ่มชื่อเชน
บัญชีสํามะโนครัว
ทะเบียนสมรส

1

1

ฉบับ

(ถามี)

2)

เอกสารทะเบียน สํานักทะเบียน
ราษฎรเชน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนบา
ทะเบียนทองถิ่น
นท.ร.13 ,
ทะเบียน
ประวัติท.ร. 38/1
หรือท.ร. 38 ข

1

1

ฉบับ

-

3)

เอกสารที่ทาง
ราชการออกให
เชนหลักฐาน
การศึกษา

1

1

ฉบับ

(ถามี)

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หลักฐานทหาร
ใบสําคัญถิ่นที่อยู
หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาวของบิดา
มารดา (กรณีผูขอ
เพิ่มชื่อมีบิดา
มารดาเปนคนตาง
ดาว)
794. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
795. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
796. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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797. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานมา
แสดง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
798. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยไมมีหลักฐานมา
แสดง
799. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
800. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
801. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
802. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
803. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
804. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
805. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
806. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
807. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบานโดยไมมี
หลักฐานมาแสดงมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
808. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีผูขอเพิ่มชื่อนั้นมีภูมิลําเนาอยู)
809. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
810. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฎ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
โดยรวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอใหนายอําเภอ
ทองที่พิจารณาอนุมัติ/ไม
อนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับแจงจากนายอําเภอ 10 วัน
แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อเขาใน
ทะเบียนบานและแจงใหผูขอ
เพิ่มชื่อทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ
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811. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
812. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรองถามีเชน
บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)

2)

หลักฐานราชการ
อื่นเชนหลักฐาน
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)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

815. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
816. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหนวยงานเอกชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
817. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหนวยงานเอกชน
818. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
819. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
820. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
821. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
822. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
823. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
824. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
825. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
826. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อเด็กอนาถาซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหนวยงานเอกชนมาริ
สาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
827. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู)
828. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกผูอุปการะหรือหนวยงานที่อุปการะ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน

198/462

(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
829. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสอนผูรองเจาบานและ 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือโดย
รวบรวมหลักฐานพรอม
ความเห็นเสนอใหนายอําเภอ
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับแจงจากนายอําเภอ 10 วัน
แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อและแจงให
ผูขอเพิ่มชื่อทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
830. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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831. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ของบานที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ของผูรองถามีเชน
บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)

2)

หลักฐานรับตัว
เด็กไวอุปการะ

-

1

1

ฉบับ

(ถามี)

3)

หลักฐานที่
เกี่ยวของกับเด็กที่
ขอเพิ่มชื่อเชน
หลักฐาน
การศึกษา
จดหมายภาพถาย

1

1

ฉบับ

(ถามี)

832. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
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833. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

834. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
835. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อบุคคลที่ไดมีการลงรายการ"ตายหรือจําหนาย"ในทะเบียนบานฉบับที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนเนื่องจากการแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
836. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อบุคคลที่ไดมีการลงรายการ"ตายหรือจําหนาย"ในทะเบียนบานฉบับที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนเนื่องจากการแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง
837. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
838. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
839. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
840. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
841. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
842. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
843. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
844. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
845. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การเพิ่มชื่อบุคคลที่ไดมีการลงรายการ"ตายหรือจําหนาย"ในทะเบียนบานฉบับที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนเนื่องจากการแจงตายผิดคนหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
846. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บุคคลนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบานกอนถูกลงรายการ"ตายหรือจําหนาย")
847. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคํารองไดแกเจาบานหรือผูที่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคลไดแกบุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูขอเพิ่มชื่อไดอยางนอย 2 คน
3. เงื่อนไข
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(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
848. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

สอบสวนผูรองเจาบานพยาน 20 วัน
บุคคลที่นาเชื่อถือใหปรากฏ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของผูขอเพิ่มชื่อ
และสาเหตุที่มีการแจงการ
ตายหรือการจําหนาย
รายการบุคคลเพื่อสอบสวน
วาเปนการแจงโดยทุจริต
หรือไมโดยรวบรวมหลักฐาน
พรอมความเห็นเสนอ
นายอําเภอพิจารณาอนุมัติ/
ไมอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับแจงจากนายอําเภอ 10 วัน
แลวนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่น
ดําเนินการยกเลิกการลง

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายการและแจงใหผูรอง
ทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
849. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
850. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บาน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่มีการลง
รายการ"ตายหรือ
จําหนาย")

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูรองถามี )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

มรณบัตรหรือใบ
รับแจงการตาย

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(กรณีลงรายการ"
ตาย")

2)

เอกสารที่ทาง
ราชการออกให
เชนหลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)
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851. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 852. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

853. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
854. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีการแจงสํานักทะเบียนอื่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
855. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีการแจงสํานักทะเบียนอื่น
856. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
857. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
858. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
859. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
860. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
861. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
862. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
863. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
864. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีการแจงสํานักทะเบียนอื่นมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
865. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนแหงทองเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ที่บิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดมีชื่อในทะเบียนบาน)
866. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดหรือผูไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับแตวันที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
867. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
868. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
869. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนผูแจง
และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนบิดา
มารดา (ถามี)

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

2)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

3)

หนังสือรับรอง
การเกิดท.ร. 1/1
ที่ออกโดย
โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล
หรือผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ที่ปรากฎชื่อบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครองที่ชอบ
ดวยกฎหมายของ
เด็กที่เกิด)

1

0

ฉบับ

(ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)
ที่ตรวจพิสูจนจาก
หนวยงานของรัฐ
หรือสถาบันที่
นาเชื่อถือซึ่งแสดง
ความสัมพันธการ
เปนบิดามารดา
ของเด็กที่เกิด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือ
มอบหมาย

-

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบหมายให
บุคคลอื่นแจงแทน)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของพยานบุคคล
ที่มาใหถอยคํา
อยางนอย 2 คน)

870. คาธรรมเนียม
1) เสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -
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871. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

872. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
873. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

209/462

คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีเกิดในบานและเกิดนอกบาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
874. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีเกิดในบานและเกิดนอกบาน
875. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
876. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
877. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
878. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
879. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
880. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
881. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
882. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
883. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีเกิดในบานและเกิดนอกบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่
วัง
884. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง (ที่เกิด)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 885. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแก
(1) กรณีเกิดในบานบิดาหรือมารดาหรือเจาบานที่เด็กเกิดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดามารดาหรือเจาบาน
(2) กรณีเกิดนอกบานบิดาหรือมารดาหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบิดาหรือมารดา
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1)การพิจารณาการไดสัญชาติของบุตรกรณีที่มารดาเปนคนตางดาวและบิดาเปนคนไทยตองดําเนินการสอบสวนพยานบุคคล
เพื่อใหไดขอเท็จจริงวาบิดาเปนบุคคลสัญชาติไทยใชเวลา 1 วัน
(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
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(3) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
886. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
887. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
888. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ของบิดามารดา
(ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนทองถิ่น

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บานฉบับเจาบาน อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่จะขอเพิ่มชื่อเด็ก
ที่เกิด)

2)

หนังสือรับรอง
การเกิดตามแบ
บท.ร. 1/1

-

1

0

ฉบับ

(ที่ออกใหโดย
โรงพยาบาลที่เด็ก
เกิดเปนกรณีเด็กที่
เกิดใน
สถานพยาบาล)

3)

ใบรับแจงการเกิด ตามแบบท.ร. 1
ตอนหนา

1

0

ฉบับ

(กรณีแจงเกิดกับ
กํานันผูใหญบาน
และเด็กเกิดใน
บาน)

4)

หนังสือ
มอบหมาย (ถามี)

1

0

ฉบับ

(กรณีมอบใหบุคคล
อื่นเปนผูแจง)

889. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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890. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

891. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
892. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดทิ้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
893. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดทิ้ง
894. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
895. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
896. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
897. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
898. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
899. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
900. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน
901. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
902. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดทิ้งมาริสาเพ็ช
รทองเทศบาลตําบลที่วัง
903. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่หนวยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่ไดรับตัวเด็กไวตั้งอยู)
904. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.. เด็กที่จะแจงเกิดตองมีอายุต่ํากวา 7ป
2. ผูแจงไดแกเจาหนาที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่รับตัวเด็กไว
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905. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

การสอบสวนพยานหลักฐาน 89 วัน
พยานบุคคลและรวบรวม
หลักฐานพรอมความเห็นให
นายอําเภอแหงทองที่
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
และแจงผลการพิจารณาให
นายทะเบียนทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับแจง 1 วัน
การเกิดและแจงผลการ
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
906. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
907. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียนบา กรมการปกครอง
นท.ร.14

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะหหรือที่
เรียกชื่ออื่นที่รับตัว
เด็กที่แจงเกิด
เอาไว)

2)

บันทึกการรับตัว
เด็กไว

-

1

0

ฉบับ

(ที่ออกโดย
พนักงานฝาย
ปกครองหรือ
ตํารวจหรือ
เจาหนาที่พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษยซึ่ง
ไดรับตัวเด็กเอาไว)

3)

รูปถายของเด็ก 2 นิ้วจํานวน 2 รูป

1

0

ฉบับ

-

4)

หลักฐานอื่นๆที
เกี่ยวของกับตัว
เด็กทั้งพยาน
เอกสารหรือ
พยานวัตถุ

1

0

ฉบับ

(ถามี)

908. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

-
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909. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

910. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
911. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

217/462

คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยูในอุปการะ
หรือการสงเคราะห
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
912. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยูในอุปการะ
หรือการสงเคราะห
913. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
914. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
915. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
916. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
917. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
918. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
919. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน
920. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
921. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดกรณีเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฎบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่
อยูในอุปการะหรือการสงเคราะหมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
922. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่หนวยงานที่อุปการะหรือสงเคราะหเด็กตั้งอยู)
923. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เด็กที่จะแจงเกิดตองมีอายุต่ํากวา 18ป
2. ผูแจงไดแกหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่สงเคราะหชวยเหลือเด็กตามรายชื่อหนวยงานที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
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924. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐานเสนอให
นายอําเภอแหงทองที่
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
และแจงผลการพิจารณาให
นายทะเบียนทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับแจง 1 วัน
การเกิดและแจงผลการ
พิจารณา

89 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
925. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
926. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะหหรือที่
เรียกชื่ออื่นซึ่งรับ
ตัวเด็กที่รับแจงเกิด
เอาไว)

2)

หลักฐานการรับ
ตัวเด็กไว

-

1

0

ฉบับ

-

3)

รูปถายเด็ก 2 นิ้ว 2 รูป

1

0

ฉบับ

-

4)

หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับเด็กหรือ
หลักฐานเอกสาร
และวัตถุพยาน

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)

5)

หนังสือ
มอบหมาย (ถามี)

1

0

ฉบับ

(กรณีที่มอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเปนผู
แจง)

927. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 928. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

929. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
930. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
931. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกําหนด
932. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
933. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
934. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
935. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
936. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
937. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
938. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน
939. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
940. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดเกินกําหนดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
941. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง (ที่เด็กเกิด)/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 942. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจงตั้งแตพนกําหนด 15วันนับแตวันที่เกิด
2. ผูแจงไดแก
(1) บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลที่จะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ
(2) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง
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943. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

รวมรวมพยานหลักฐานเสนอ 89 วัน
ใหนายอําเภอแหงทองที่
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
และแจงผลการพิจารณาให
นายทะเบียนทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับแจง 1 วัน
การเกิดและแจงผลการ
พิจารณา

เทศบาลตําบลที่
วังอําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
944. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
945. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแจง)

2)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนหรือ
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง

1

0

ฉบับ

(ถามี)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ดาวของบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครองของเด็ก
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14 ที่มีชื่อ
บิดามารดาหรือ
ผูปกครอง

2)

1

0

ฉบับ

(ถามี)

รูปถายของเด็ก 2 นิ้วจํานวน 2 รูป

1

0

ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรอง
การเกิดตามแบ
บท.ร.1/1

-

1

0

ฉบับ

(กรณีที่เด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)

4)

หนังสือ
มอบหมาย

-

1

0

ฉบับ

(กรณีที่มอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเปนผู
แจง)

946. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น
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947. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

948. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
949. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองที่อื่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
950. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองที่อื่น
951. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
952. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
953. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
954. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
955. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
956. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
957. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิสูจนสถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งเด็กเรรอนหรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งพ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 90วัน
958. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
959. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเกิดเกินกําหนดกรณีทองที่อื่นมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
960. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บิดามารดาหรือผูปกครองที่ชอบดวยกฎหมายมีชื่ออยูในทะเบียนบาน)
961. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจงตั้งแตพนกําหนด 15วันนับแตวันที่เด็กเกิด
2. ผูแจงไดแก
(1)บิดามารดาหรือผูปกครองกรณีบุคคลที่จะแจงการเกิดยังไมบรรลุนิติภาวะ
(2) ผูที่ยังไมไดแจงการเกิดแจงการเกิดดวยตนเอง
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962. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

การสอบสวนพยานหลักฐาน 89 วัน
พยานบุคคลและรวบรวม
หลักฐานพรอมความเห็นให
นายอําเภอแหงทองที่
พิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติ
และแจงผลการพิจารณาให
นายทะเบียนทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับแจง 1 วัน
การเกิดและแจงผลการ
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
963. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
964. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตาง
ดาวของบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครองของเด็ก
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บานฉบับเจาบาน อําเภอ/สํานัก
(ท.ร.14) ที่มีชื่อ ทะเบียนทองถิ่น
บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของเด็ก

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
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547
หมายเหตุ(สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th)

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

967. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
968. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีตายในบานและตายนอกบาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
969. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีตายในบานและตายนอกบาน
970. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
971. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
972. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
973. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
974. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
975. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
976. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
977. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
978. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีตายในบานและตายนอกบานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบล
ที่วัง
979. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ตาย)
980. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแก
(1)เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
(2)บุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน
2. ระยะเวลาการแจงภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
981. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
982. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
983. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

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
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่ผูตายมีชื่ออยูถา
มี)

984. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 985. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อวามีการตายแตไมพบศพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
988. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อวามีการตายแตไมพบศพ
989. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
990. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
991. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
992. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
993. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
994. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
995. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
996. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
997. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีมีเหตุเชื่อวามีการตายแตไมพบศพมาริสาเพ็ชรทองเทศบาล
ตําบลที่วัง
998. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ตาย)
999. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแก
(1)เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
(2)บุคคลที่ไปกับผูตายกรณีตายนอกบาน
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 24 ชั่วโมง
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
1000. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1001. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1002. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแจง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ของผูตายถามี)

2)

หลักฐานอื่นๆ
เกี่ยวกับผูตาย

-

1

1

ฉบับ

(ถามี)

1003. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1004. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1005. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1006. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
18/07/2558
สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1012. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1013. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1014. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1015. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1016. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีไมทราบวาผูตายเปนใครมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1017. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ตาย)
1018. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแก
(1)เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
(2)บุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
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30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1019. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1020. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

2)

เอกสารอื่นที่
เกี่ยวของกับผูตาย

1

0

ฉบับ

(ผูแจง)

1

0

ฉบับ

(ถามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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1021. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1022. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1023. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1024. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1030. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1031. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1032. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1033. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1034. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติมาริ
สาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1035. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ ( แหงทองที่ที่ตาย)
1036. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแก
(1)เจาบานที่มีคนตายกรณีคนตายในบาน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
(2)บุคคลที่ไปกับผูตายหรือผูพบศพกรณีตายนอกบาน
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน
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(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
1037. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

จาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน
นายทะเบียนออกใบรับแจง
การตายเปนหลักฐานใหแกผู
แจง

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณาโดย
หนวยงานอื่น

สอบถามความเห็นพนักงาน
ผูที่มีหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยโรคติดตอหรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจ

-

3)

การพิจารณา

เมื่อไดรับการแจงจาก
7 วัน
พนักงานที่เกี่ยวของแลวนาย
ทะเบียนพิจารณารับแจง/ไม
รับแจงและแจงผลการ
พิจารณา

30 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน
1038. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1039. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

2)

หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของกับผูตาย

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแจง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ที่ผูตายมีชื่ออยู)

1

1

ฉบับ

(ถามี)

1040. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1041. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1042. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

242/462

1043. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

243/462

คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายกรณีสํานักทะเบียนอื่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายกรณีสํานักทะเบียนอื่น
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1049. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1050. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1051. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1052. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1053. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายกรณีสํานักทะเบียนอื่นมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1054. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ศพอยูหรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทําลาย)
1055. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่มีการตายบุคคลที่ไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว
2. ระยะเวลาการแจงภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1056. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3 ชั่วโมง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
1057. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1058. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแจง)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูตายถามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ผูตายมีชื่ออยู)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
นท.ร.14

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนทองถิ่น

2)

หนังสือรับรอง
การตายท.ร. 4/1
ที่ออกโดย
สถานพยาบาล

1

0

ฉบับ

(กรณีที่ผูตายรักษา
กอนตาย)

3)

ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบงบอก
ตัวบุคคลของผูตาย
ได)

4)

พยานหลักฐานอื่น เชนรูปถายงาน
ศพของคนตาย

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1059. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 1060. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายเกินกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายเกินกําหนด
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1068. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1069. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1070. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1071. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1072. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายเกินกําหนดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1073. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่ที่ตายหรือที่ศพอยูหรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทําลาย)
1074. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่มีการตายบุคคลที่ไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายหลัง 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1075. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
สอบสวนพยานบุคคลพยาน
แวดลอมและรวบรวม
หลักฐานพรอมความเห็นให
นายทะเบียนพิจารณา

20 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

10 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1076. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1077. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(ที่ผูตายมีชื่ออยู)

2)

หนังสือรับรอง
การตายตาม
แบบท.ร. 4/1 ที่
ออกโดย
สถานพยาบาล

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(กรณีที่คนตายเขา
รับการรักษากอน
ตาย)

3)

ผลตรวจสาร
สํานักบริหารการ
พันธุกรรม (DNA) ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบงบอก
ตัวบุคคลของ
ผูตาย)

1078. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1079. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
10300 / สายดวน 1111 / www.๑๑๑๑.go.th / ตูปณ 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนกรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547
หมายเหตุ-

4)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอื่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอื่น
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1087. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1088. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1089. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1090. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1091. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการตายเกินกําหนดกรณีสํานักทะเบียนอื่นมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบล
ที่วัง
1092. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่ตายหรือที่ศพอยูหรือมีการจัดการศพโดยการเก็บฝงเผาหรือทําลาย)
1093. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่มีการตายบุคคลที่ไปกับผูตายขณะตายผูพบศพหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายหลัง 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป

252/462

1094. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
พยานบุคคลและพยาน
แวดลอมและรวบรวม
หลักฐานพรอมความเห็นให
นายทะเบียนพิจารณา

20 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

10 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1095. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1096. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแจง)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูตายถามี)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

หนังสือรับรอง
การตายท.ร.4/1
ที่ออกโดย
สถานพยาบาล

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผูตายเขารับ
การรักษากอน
ตาย)

2)

ผลการตรวจสาร พันธุกรรม (DNA)

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบงบอก
ตัวบุคคลของ
ผูตาย)

3)

พยานหลักฐานอื่น เชนรูปถายงาน
ศพของผูตาย

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1097. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1098. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

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
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC))

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1106. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1107. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1108. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1109. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1110. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1111. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 1112. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูรองไดแกผูประสงคแจงเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1113. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1114. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1115. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแจง)

2)

ใบมรณบัตร

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ของผูตาย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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1116. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1117. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1118. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1119. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1125. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1126. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1127. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1128. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1129. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิมมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1130. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่ออกใบแจงยายออก)
1131. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
1132. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นครศรีธรรมราช
2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

10 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1133. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1134. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เจาบานหลังเดิม)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูที่ไดรับ
มอบหมายพรอม
ดวยหนังสือ
มอบหมายกรณี
ไดรับมอบหมายให
แจงแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูยายที่อยูถา
มี)

2)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(ที่ผูยายมีชื่อครั้ง
สุดทายกอนการ
ยายออก)
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ที่
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบรับแจงการยาย สํานักทะเบียน
ที่อยู
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ไดรับมาจากใบ
แจงการยายออก)

1135. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1136. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1137. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1138. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายเขา
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายเขา
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1144. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1145. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1146. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1147. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1148. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายเขามาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1149. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่บานหลังที่ยายเขาตั้งอยู)
1150. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันที่ยายเขา
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1151. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1152. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1153. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เจาบานที่ประสงค
จะยายเขา)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูยายที่อยูถา
มี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ประสงคจะยาย
เขา)

263/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
นท.ร.14

2)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนทองถิ่น

ใบรับแจงการยาย สํานักทะเบียน
ที่อยู
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่ไดรับมาจากการ
ยายออกซึ่งเจา
บานไดลงชื่อ
ยินยอมใหยายเขา)

1154. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1155. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1156. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1157. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ

18/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาไปอยูที่ใด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาไปอยูที่ใด
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1163. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1164. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1165. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1166. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1167. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานานและไมรูวาไปอยูที่ใด
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1168. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่ผูออกไปจากบานมีชื่อในทะเบียนบาน)
1169. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 30วันนับแตวันที่ออกไปจากบานไปครบ 180วัน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1170. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1171. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1172. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแจงในฐานะเจา
บาน)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่ผูที่ออกจากบาน
มีชื่ออยู)

2)

หลักฐานอื่นที่
สํานักบริหารการ
เกี่ยวกับตัวบุคคล ทะเบียน
ที่ออกไปจากบาน
เชนสําเนาบัตร

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประจําตัว (ถามี)
3)

บัตประจําตัวของ กรมการปกครอง
ผูไดรับมอบหมาย

1

0

ฉบับ

(พรอมดวยหนังสือ
มอบหมายกรณีที่
ไดรับมอบหมายให
แจงแทน)

1173. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1174. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1182. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1183. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1184. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1185. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1186. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1187. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (แหงทองที่คนไปตางประเทศมีชื่อในทะเบียนบาน)
1188. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานของบานที่คนไปอยูตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาบาน
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15วัน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1189. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วังอําเภอ ทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุง
สงจังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1190. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1191. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ผูแจงในฐานะเจา
บาน)

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่คนไป
ตางประเทศมีชื่อ
อยู)

2)

หลักฐานการ
เดินทางไป

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

1

ฉบับ

(ถามี)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1194. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1195. หมายเหตุวันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายปลายทาง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายปลายทาง
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1201. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1202. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1203. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1204. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1205. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายปลายทางมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1206. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่บานหลังที่จะยายเขาตั้งอยูในเขตพื้นที่เปนสํานักทะเบียนปลายทาง)
1207. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกผูยายที่อยูหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน 15 วันนับตั้งแตเวลาที่ยายเขา
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป

272/462

1208. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1209. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1210. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูแจง)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

ใบแจงการยายที่
อยูท.ร. 6

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

-

2)

สําเนาทะเบีนบาน สํานักทะเบียน
ฉบับเจาบา
อําเภอ/สํานัก
นท.ร.14
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(บานที่ประสงคจะ
ยายเขา)
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ที่
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
ประจําตัวเจาบาน

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(พรอมคํายินยอม
เปนหนังสือกรณีไม
ไดมาแสดงตนตอ
นายทะเบียน)

1211. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 1212. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1213. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1214. หมายเหตุวันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออก
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1220. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1221. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1222. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1223. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1224. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1225. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (ที่ผูยายมีชื่อในทะเบียนบาน)
1226. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันที่ยายออก
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1227. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1228. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1229. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

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

(ของผูยายที่อยูถา
มี)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่จะยายออก)

2)

ใบรับแจงการยาย สํานักบริหารการ
ที่อยูท.ร.6 ตอน ทะเบียน
หนา

1

0

ฉบับ

(กรณีแจงยายกับ
กํานันผูใหญบาน)

1230. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1231. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
1239. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1240. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1241. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1242. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1243. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลางมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1244. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่ผูขอยายมีชื่อในทะเบียนบานกลาง)
1245. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผูแจงไดแก
(1)ผูขอยายซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบานกลางของสํานักทะเบียน
(2)บิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีผูมีชื่อในทะเบียนบานกลางเปนผูเยาว)
(3)ผูที่ไดรับมอบหมาย (กรณีผูมีชื่อในทะเบียนบานกลางมีเหตุจําเปนไมสามารถแจงการยายออกไดดวยตนเองเนื่องจากเปน
เปนคนพิการทางกายจนเดินไมไดหรือเปนผูเจ็บปวยทุพลภาพหรือกรณีจําเปนอื่น)
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1246. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานพยาน
20 วัน
บุคคลและพยานแวดลอม
พรอมเสนอความเห็นใหนาย
ทะเบียนพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1247. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1248. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูแจง)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูยายซึ่งมีชื่อ
อยูในทะเบียนบาน
กลาง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู
ไดรับมอบหมาย

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(พรอมหนังสือ
มอบหมายกรณีที่มี
การมอบใหแจง
แทน)

2)

บัตรประจําตัว
ของเจาบาน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ที่ยินยอมใหยาย
เขาทะเบียนบา
นท.ร. 14)

3)

ทะเบียนบานฉบับ สํานักทะเบียน
เจาบานท.ร. 14 อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่จะแจงยายเขา)

1249. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1250. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1251. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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1252. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงการยายที่อยูสูญหายหรือชํารุดกอนแจงยายเขา
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงการยายที่อยูสูญหายหรือชํารุดกอนแจงยายเขา
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1258. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1259. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1260. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1261. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1262. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกแลวแตใบแจงการยายที่อยูสูญหายหรือชํารุดกอนแจงยายเขา
มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1263. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่ออกใบแจงการยายออก)
1264. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกบุคคลที่ลงชื่อแจงยายออกในใบแจงการยายที่อยูฉบับที่สูญหาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 7วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1265. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไมอนุญาตและแจง
ผลการพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1266. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1267. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(ผูแจง)

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(ของผูไดรับ
มอบหมาย)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

1

0

ฉบับ

(ของผูยายคนอื่นๆ
ที่มีชื่อเปนผูยาย
ออกในใบแจงยาย
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ทะเบียนทองถิ่น

หมายเหตุ
ที่อยูฉบับที่สูญหาย
หรือชํารุดกรณีผู
ยายออกมากกวา
1 ราย)

1268. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1269. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1270. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1271. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551

1277. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1278. พื้นที่ใหบริการ: สวนภูมิภาค, ทองถิ่น
1279. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1280. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1281. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกันมาริสาเพ็ชรทอง
เทศบาลตําบลที่วัง
1282. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลที่วัง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.หมายเหตุ
(แหงทองที่ที่ผูยายที่อยูมีชื่อในทะเบียนบานและบานหลังที่จะยายเขาอยูตั้งอยูในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน)
1283. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแจงไดแกเจาบานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจงภายใน๑๕วันนับแตวันที่ยายเขาอยูในบาน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาการแจงเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการขอความผิด
จากความเปนจริงใหนายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดลอมและพิจารณาใหแลว
เสร็จภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซอนหรือขอสงสัยในแนวทางการปฏิบัติขอกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญตองดําเนินการ
หารือมายังสํานักทะเบียนกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือตองสงใหสํานักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแตวันที่รับเรื่อง) โดยสงผานสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อสงใหสํานักทะเบียนกลางเพื่อตอบขอหารือดังกลาวตอไป
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1284. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องตน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจง/ไมรับแจงและแจงผล
การพิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
1285. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1286. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ผูแจง)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(เจาบานที่ยินยอม
ใหยายเขา)

3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผูยายที่อยูถา
มี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

สําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบา
นท.ร.14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบานที่ยาย
ออกและที่ยายเขา)
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ที่
2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบรับแจงการยาย สํานักทะเบียน
ออกตามแบ
อําเภอ/สํานัก
บท.ร.6 ตอนหนา ทะเบียนทองถิ่น

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีแจงยายกับ
กํานันผูใหญบาน)

1287. คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1288. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอโทร. 1567
หมายเหตุ2)

ชองทางการรองเรียนสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลําลูกกาคลอง 9 อ.ลําลูกกาจ.ปทุมธานีโทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-

3)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1289. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1290. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1291. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
1292. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1293. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1294. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1295. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1296. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1297. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1298. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน
1299. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1300. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารมาริสาเพ็ช
รทองเทศบาลตําบลที่วัง
1301. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1302. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น
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1303. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอน
ใดและแจงใหผุขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
1304. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1305. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขอตออายุ ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคาร
ดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)

1

0

ชุด

-

2)

สําเนาใบอนุญาต กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี

0

1

ชุด

-

3)

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

4)

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
1306. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1307. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด )
2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1308. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1309. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1310. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
1311. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1312. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1313. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1314. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1315. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1316. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1317. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
15วัน
1318. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1319. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 มาริสา
เพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1320. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1321. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง
ตามมาตรา องถิ่นทราบตามแบบาพนักงานทเจ
 นหนังสือใหงเปแจ
 วให
 าวเสร็จแลกระทําการดังกลทวิได 39
วแล
 ายอาคารนั้นใหางดัดแปลงหรือเคลื่อนยอสร
 องถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการกาพนักงานทที่เจ
รับแวันที่ไดเสร็จภายในสามสิบวันนับแตจงถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ออกใบรับรองใหวก็ใหทวิแล 39
อาคารมีการใชทวิเพื่อให 39 งตามมาตราแจรับใบอนุญาตหรือผูได
 ผูแก
 นั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 9
ทวิได
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1322. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจงและเสียคาธรรมเนียม 1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา
32)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา
32)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
อาคารที่กอสรางแลวเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ
ใบน.1

7 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา
32)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
1323. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1324. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขอ
ใบรับรองการ
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
(แบบข.๖)

1

0

ชุด

-

2)

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับ
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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชไดรับ
ใบรับรองหรือ
ไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว)
5)

หนังสือรับรอง
ของผูควบคุมงาน
รับรองวาได
ควบคุมงาน
เปนไปโดยถูกตอง
ตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต

1

0

ชุด

-

1325. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1326. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุง
สงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร
โดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1329. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
1330. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1331. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1332. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1333. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1334. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1335. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1336. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน
1337. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1338. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนผูควบคุมงานมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1339. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)หมายเหตุ 1340. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว
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1341. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
พรอมเอกสาร

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงาน

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอน
ใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงานทราบ (น.1)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
1342. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1343. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาหนังสือที่ได 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

300/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
รับแจงประสงค
จะแจงชื่อผูควบคุม
งานคนใหมใหเจา
พนักงานทองถิ่น
ทราบ)

1344. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1345. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1346. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1347. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-

301/462

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1348. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
1349. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1350. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1351. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1352. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1353. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1354. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1355. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1356. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1357. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1358. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
1359. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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1360. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(น.1)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

35 วัน

303/462

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1361. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1362. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร (แบบข.
1)

-

1

0

ชุด

-

2)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ของเจาของที่ดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในที่ดิน
3)

ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

4)

กรณีที่มีการมอบ อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป๓๐บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

6)

หนังสือยินยอมให ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

7)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

8)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
9)

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

10) รายการคํานวณ โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2540 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง
11) กรณีใชหนวยแรง เกินกวาคาที่
กําหนดใน

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

308/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม
12) กรณีอาคารที่เขา ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

13) หนังสือยินยอม

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

หมายเหตุ
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

14) หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

15) แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา
21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต

หมายเหตุ
ใหญพิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

1363. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1364. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1365. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1366. หมายเหตุวันที่พิมพ
19/07/2558
สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1367. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
1368. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1369. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1370. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1371. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1372. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1373. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1374. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1375. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1376. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1377. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1378. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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1379. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(น.1)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1380. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1381. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขออนุญาต
เคลื่อนยายอาคาร
(แบบข. 2)

1

0

ชุด

-

2)

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหเคลื่อนยาย
อาคารไปไวใน
ที่ดิน
3)

กรณีที่มีการมอบ อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

1

0

ชุด

-

4)

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)

-

1

0

ชุด

-

5)

สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีนิติ

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

บุคคลเปนเจาของ
ที่ดิน)
6)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

7)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

8)

แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ

5

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แบบแปลน
9)

รายการคํานวณ โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ

1

0

ชุด

-

10) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

11) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

1382. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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1383. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1384. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1385. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1386. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา
34
1387. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1388. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1389. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1390. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1391. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1392. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1393. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1394. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1395. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถเพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1396. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1397. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถ
ตามที่ระบุไวในมาตรา (9) 8ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
าจะมีการโอนที่วทั้งนี้ไมนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยูนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยาเป
 ถือวขอหามตามวรรคหนึ่งให
อไปยังบาออกของรถนั้นตจอดรถที่กลับรถและทางเขุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
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1398. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพรอม 1 วัน
เอกสาร

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
(สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)
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ที่
4)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา
ใหบริการ
35 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเขา-ออกของ
รถเพื่อการอื่น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1399. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1400. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา
)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

คําขออนุญาต
ดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพื่อการอื่น
(แบบข. 4)

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา

0

1

ชุด

-

3)

หนังสือยินยอม ของเจาของที่ดิน
ที่ใหใชเปนที่จอด
รถ (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)

1

0

ชุด

-

4)

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)

-

1

0

ชุด

-

5)

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบานของ
ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของที่ดิน)

0

1

ชุด

-

6)

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคุมของ
ผูออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เปนสิ่งที่สรางขึ้น
เปนอาคารเพื่อใช
เปนที่จอดรถ)
7)

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
สถาปตยกรรม
(กรณีที่เปนสิ่งที่
สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ)

1

0

ชุด

-

8)

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

9)

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
10) แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน

5

0

ชุด

-

11) รายการคํานวณ โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ
(กรณีที่เปนสิ่งที่
สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปน
ที่จอดรถ)

1

0

ชุด

-

12) สําเนาใบอนุญาต กอสรางอาคาร
หรือดัดแปลง
อาคารหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร

1

0

ชุด

-

1401. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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1402. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1403. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1404. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1405. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
1406. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1407. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1408. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1409. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1410. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1411. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1412. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1413. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1414. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1415. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงานระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1416. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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1417. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงคดัดแปลง
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

4)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ

35 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

หมายเหตุ

อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1418. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1419. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร (แบบข.
1)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

2)

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจง

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

3)

โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในที่ดิน
4)

ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

5)

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ
6)

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

7)

หนังสือยินยอมให ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

8)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
9)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

10) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

11) รายการคํานวณ โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง
12) กรณีใชหนวยแรง เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

13) กรณีอาคารที่เขา ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต
14) หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

15) หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16) แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม

1

1

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

22) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

1420. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1421. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด )
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1424. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
1425. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1426. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1427. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1428. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1429. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1430. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1431. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25วัน
1432. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1433. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่
วัง
1434. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1435. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร
ดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งหระสงค
ใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไดแจงเจา
พนักงานทองถิ่นทราบแลว
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1436. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

5 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร
)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร (น.5)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร)

12 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
1437. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1438. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต)
4)

ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชไดรับ
ใบรับรองหรือ
ไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว)

1

0

ชุด

-

5)

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

5

0

ชุด

-

6)

รายการคํานวณ โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ
(เฉพาะกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคารทําใหมี
การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักบรรทุก
บนพื้นอาคารมาก
ขึ้นกวาที่ไดรับ

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อนุญาตไวเดิม
7)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณพรอม
สําเนาหรือ
ภาพถาย
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

1439. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1440. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด )
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

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

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1443. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
1444. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1445. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1446. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1447. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1448. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1449. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1450. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1451. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1452. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 มาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1453. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1454. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร
ที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต
ไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ
เหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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1455. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1 วัน
พรอมเอกสาร

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

35 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1456. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1457. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร (แบบข.
1)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

2)

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งปองกัน
วัสดุรวงหลนใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

347/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
3)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

4)

ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
5)

กรณีที่มีการมอบ 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
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

7)

กรณีที่มีการมอบ อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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 (กรณีที่
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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
10) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

1458. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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1459. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1460. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1461. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1462. ชื่อกระบวนงาน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
1463. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1464. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1465. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
1466. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1467. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1468. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1469. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1470. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1471. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1472. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1473. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตอ39งออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
กอสรางอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตาม
มาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
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หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
1474. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจงกอสรางอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการกอสราง
อาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการกอสราง
อาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการกอสราง
อาคาร)

4)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

เทศบาลตําบล
(องคกรปกครอง
ที่วัง อําเภอทุงสง สวนทองถิ่นใน
จังหวัด
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการกอสราง

35 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1475. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1476. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบการแจง
กอสรางอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดและกรอก
ขอความให
ครบถวน

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

2)

โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน
3)

ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

4)

กรณีที่มีการมอบ อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ
5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

6)

หนังสือยินยอมให ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน)

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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
9)

หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

10) หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

11) แผนผังบริเวณ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
12) รายการคํานวณ โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ

หมายเหตุ
ของผูออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง
13) กรณีใชหนวยแรง เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม
14) กรณีอาคารที่เขา ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

15) แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

16) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หมายเหตุ
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หมายเหตุ
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

1477. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1478. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1479. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

363/462

1480. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1481. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน
1482. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1483. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1484. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
1485. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
1486. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1487. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1488. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน
1489. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1490. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขุดดินมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1491. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1492. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
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7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต
วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
1493. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

5 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
1494. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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1495. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

((กรณีบุคคล
ธรรมดา))

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

((กรณีนิติบุคคล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แผนผังบริเวณที่ ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน

1

0

ชุด

-

2)

แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง

-

1

0

ชุด

-

3)

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

4)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา

(กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน)

5)

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจง

1

0

ชุด

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

การขุดดิน
6)

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น

-

1

0

ชุด

-

7)

รายการคํานวณ (วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นที่
ปากบอดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

วิศวกร)
8)

รายละเอียดการ ติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน

1

0

ชุด

(กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร)

9)

ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บอดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

1

0

ชุด

-

1496. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -
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1497. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1498. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1499. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1500. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
1501. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1502. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1503. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
1504. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1505. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1506. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1507. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1508. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1509. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1510. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:00 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ 1511. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจ39าพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
เคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไว

371/462

ตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบ
โดยเร็ว
1512. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

แจงเคลื่อนยายอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนยายอาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนยายอาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนยายอาคาร)

4)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี

เทศบาลตําบล
(องคกรปกครอง
ที่วัง อําเภอทุงสง สวนทองถิ่นใน

35 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนยายอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1513. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1514. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบการแจง
เคลื่อนยายอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดกรอก
ขอความให
ครบถวน

1

0

ชุด

-

2)

โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง

0

1

ชุด

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน
3)

กรณีที่มีการมอบ อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ

1

0

ชุด

-

4)

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)

-

1

0

ชุด

-

5)

สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของที่ดิน)
6)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

7)

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

8)

แผนผังบริเวณ

1

0

ชุด

-

-

375/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน
9)

รายการคํานวณ โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ

1

0

ชุด

-

10) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

11) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-

1515. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
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คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

1516. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1517. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1518. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1519. ชื่อกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
1520. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1521. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1522. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
1523. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1524. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
1525. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1526. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน
1527. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1528. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1529. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)หมายเหตุ 1530. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันที่ไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
ดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไว
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ตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบ
โดยเร็ว
1531. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

379/462

ที่
4)

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

ระยะเวลา
ใหบริการ
35 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
1532. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1533. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดและกรอก
ขอความให
ครบถวน

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

380/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)

ใบอนุญาตหรือใบ รับแจงกอสราง
อาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาต

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

3)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

4)

ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

381/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม)
5)

กรณีที่มีการมอบ 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
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

7)

หนังสือยินยอมให ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

8)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

382/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

11) หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

383/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
12) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

13) รายการคํานวณ โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

384/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง
14) กรณีใชหนวยแรง เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

385/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม
15) กรณีอาคารที่เขา ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

16) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง

-

386/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

หมายเหตุ
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ

387/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หมายเหตุ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

22) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

1534. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1535. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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1536. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1537. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1538. ชื่อกระบวนงาน:การแจงถมดิน
1539. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1540. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1541. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
1542. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
1543. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1544. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1545. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน
1546. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1547. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดินมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1548. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
1549. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
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7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่
เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับแต
วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
1550. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

5 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
1551. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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1552. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แผนผังบริเวณที่ ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน

1

0

ชุด

-

2)

แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง

-

1

0

ชุด

-

3)

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

1

0

ชุด

-

4)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา

0

1

ชุด

(กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน)

5)

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจง
การถมดิน

1

0

ชุด

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

6)

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น

-

1

0

ชุด

-

7)

รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
พื้นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ

1

0

ชุด

-

393/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
8)

ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

1

0

ชุด

-

9)

ชื่อและที่อยูของผู แจงการถมดิน

1

0

ชุด

-

1553. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ 1554. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
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1555. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1556. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1557. ชื่อกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
1558. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1559. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1560. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
1561. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
1562. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1563. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
1564. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน
1565. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1566. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1567. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองชางเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
1568. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร
ที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา ยื่นคเมตรโดยไม

2ําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา จาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเ39
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบ
ในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและ
ภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจา
พนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
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รายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผู
แจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
1569. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื้อถอน
อาคาร)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื้อถอน
อาคาร)

3)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจงและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื้อถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
1570. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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1571. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

แบบการแจงรื้อ ถอนอาคารตามที่
เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด
และกรอก
ขอความให
ครบถวน

2) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลน
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
3)

โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน

หมายเหตุ
อาคาร)

4)

ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

5)

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ
6)

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
9)

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

1572. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 1573. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด)
2)

ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)

1574. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

401/462

1575. หมายเหตุ

-วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548

1581. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1582. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1583. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1584. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1585. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1586. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
1587. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ
ผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการก็ได
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อยู
อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
1588. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง เภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

2)

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 15 นาที
ความเปนอยูและคุณสมบัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

3)

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยูและ 3 วัน
คุณสมบัติของผูที่ประสงครับ

เทศบาลตําบล
(1. ระยะเวลา : ไม
ที่วัง อําเภอทุงสง เกิน 3 วันนับจาก
จังหวัด
ไดรับคําขอ (ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การสงเคราะห

นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

4)

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณา

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเปนอยู
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

5)

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 7 วันนับแต
วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
3. กรณีมี
ขอขัดของเกี่ยวกับ
การพิจารณาไดแก
สภาพความเปนอยู
คุณสมบัติหรือ
ขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไม

7 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สามารถใหการ
สงเคราะหใหผูขอ
ทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
1589. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1590. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ผานธนาคาร)
4)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน)

1

1

ชุด

-

6)

สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพรอม
สําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ)

1

1

ชุด

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
1591. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
1592. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1593. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1594. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2553
1600. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1601. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1602. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
1603. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1604. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่
วัง
1605. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
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1606. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
1607. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
ความพิการในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

ระยะเวลา
ใหบริการ
20 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

หมายเหตุ

2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

10 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
1608. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1609. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

3)

สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)

1

1

ชุด

-

4)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี
(กรณียื่นคําขอ
แทน)

1

1

ชุด

-

5)

สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี
(กรณีที่คนพิการ
เปนผูเยาวซึ่งมี
ผูแทนโดยชอบคน
เสมือนไร
ความสามารถ

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หรือคนไร
ความสามารถให
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษหรือ
ผูอนุบาลแลวแต
กรณีการยื่นคําขอ
แทนตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
1610. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
1611. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1612. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-
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1613. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2552
1619. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1620. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1621. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1622. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1623. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบล
ที่วัง
1624. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
1625. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี
ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผู
ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
1626. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง 20 นาที
ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

เทศบาลตําบล

(1. ระยะเวลา : 10

10 นาที
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่วัง อําเภอทุงสง นาที (ระบุ
จังหวัด
ระยะเวลาที่
นครศรีธรรมราช ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลที่วัง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
1627. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1628. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)
4)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
1629. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
1630. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1631. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
-

1632. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510

1638. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1639. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1640. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1641. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1642. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปายมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1643. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ 1644. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปายแสดงชื่อ
ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายไดโดย
มีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วันนับแตไดรับ
แจงการประเมินเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510

420/462

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
1645. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาของปายยื่นแบบแสดง
1 วัน
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หนวยงาน

30 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
3)

การพิจารณา

เจาของปายชําระภาษี

15 วัน

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
1646. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แตไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะตองชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
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1647. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงปาย
รายละเอียด
เกี่ยวกับปายวัน
เดือนปที่ติดตั้ง
หรือแสดง

-

1

0

ชุด

-

4)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เชนสําเนาใบ
ทะเบียนการคา
สําเนาทะเบียน
พาณิชยสําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

-

0

1

ชุด

-

5)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา

1

1

ชุด

-

6)

สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน

0

1

ชุด

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ภาษีปาย (ถามี)
7)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

-

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
1648. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
1649. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
1650. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)
-
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1651. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

22/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475

1657. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1658. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1659. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
1660. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1661. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1662. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองคลังเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250/
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
1663. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีโรงเรือน
และที่ดินจากทรัพยสินที่เปนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
นั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระภาษีเกิน
เวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
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7. กรณีที่ผูรับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วันนับแต
ไดรับแจงการประเมินโดยผูบริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของทรัพยสิน
ยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
1664. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

2)

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง
การประเมินภาษีใหเจาของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต
ผูรับบริการมายื่น
คําขอ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
1665. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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1666. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐ

-

1

1

ชุด

-

2)

ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

-

1

1

ชุด

-

3)

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พรอมสําเนาเชน
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือใหโรงเรือนฯ

1

1

ชุด

-

4)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
คาของฝาย
สิ่งแวดลอม
สัญญา

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
1667. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
1668. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
1669. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคํารองขอใหพิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
-

429/462

1670. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

22/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1671. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
1672. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1673. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1674. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1675. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550

3)

กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551

1676. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1677. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1678. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
1679. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1680. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1681. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1682. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน - วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคํา
ขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและ
หากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหม
เสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
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ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(4) อื่น (ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวใน
ขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
1683. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด

15 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

1 ชั่วโมง

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539
)
3)

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)

4)

-

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตอ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

อายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แกผูขอตออายุใบอนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

5) -

หมายเหตุ

พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1684. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1685. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สําเนาทะเบียน
บาน

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

3)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

5)

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1)

สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของเชน
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

435/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อาคาร
2)

แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

3)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด
เชนใบรับรอง
แพทยของผูขาย
ของและผูชวย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานที่
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่
ทองถิ่นกําหนด
เปนตน

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

1686. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
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1687. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1688. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)

1689. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1690. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1691. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1692. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1693. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1694. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
1695. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1696. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1697. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
1698. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1699. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาริสาเพ็ชรทอง
เทศบาลตําบลที่วัง
1700. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1701. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) จะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายใน -วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําสั่ง
ไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตอง
ดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม
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ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะตองเสียคาปรับเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่คางชําระและกรณีที่ผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
(4) อื่นๆ (ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
1702. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพพรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด

15 นาที

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น)

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
จนท. แจงตอผูยื่นคําขอให
แกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให

1 ชั่วโมง

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. หากผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

3)

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

หมายเหตุ

บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

)
4)

-

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

5)

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มี

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
ทองถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ขอกําหนดของทองถิ่น)

หมายเหตุ

กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1703. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1704. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สําเนาทะเบียน
บาน

-

0

1

ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

-
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ที่
5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

หมายเหตุ

1)

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานที่ที่ใช
ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

2)

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

3)

สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ที่เกี่ยวของในแต
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

หมายเหตุ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4)

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5)

ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

กิจการที่กําหนด)
6)

ใบรับรองแพทย และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวของกับ
อาหาร)

หมายเหตุ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1705. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
1706. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1707. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
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1708. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1709. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
1710. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1711. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1712. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1713. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551

3)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

1714. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1715. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1716. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
1717. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1718. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดมาริสาเพ็ชรทองเทศบาลตําบลที่วัง
1719. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1720. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเวนกระทรวงทบวงกรมราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้น
ตามอํานาจหนาที่แตตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของ
ทองถิ่นณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วัง
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2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถิ่น)
(4) อื่นๆ (ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
1721. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พรอมหลักฐานที่ทองถิ่น
กําหนด

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

1 ชั่วโมง

(หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปกครองพ.ศ.
2539))
3)

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)

4)

-

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดแกผูขออนุญาต
ทราบพรอมแจงสิทธิในการ
อุทธรณ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทราบ)
5)

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1722. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
1723. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สําเนาทะเบียน
บาน

-

1

1

ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

5)

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

หมายเหตุ

1)

สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของเชน
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสราง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงวา
อาคารนั้น
สามารถใช
ประกอบการได
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคาร

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

2)

แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด

-

1

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

3)

ใบรับรองแพทย
ของผูขายของ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ

451/462

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

และผูชวยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดง
วาผานการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารตาม
หลักสูตรที่ทองถิ่น
กําหนด

หมายเหตุ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนด)

1724. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
1725. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1726. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)
1727. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1728. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
1729. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1730. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
1731. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
1732. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545

1733. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
1734. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
1735. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30วัน
1736. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
1737. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมาริสาเพ็ชรทอง
1738. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร 075-363250/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 1739. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1740.
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่นใหเปนกิจการที่ตองควบคุมในเขตทองถิ่นนั้น) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่นณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลที่วัง
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2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น)
(1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ
(4) อื่นๆ (ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไว
ในขอกําหนดของทองถิ่น)
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ไดรับเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ
1741. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานที่
ทองถิ่นกําหนด

15 นาที

เทศบาลตําบล
(- )
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย

1 ชั่วโมง

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
3)

การพิจารณา

เจาหนาที่ตรวจสถานที่ดาน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลักษณะ

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)

4)

-

การแจงคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ทองถิ่นกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

(ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหแจง
การขยายเวลาใหผู
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกวาจะ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ (ในแต
ละประเภทกิจการ) แกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ
ในการอุทธรณ

5)

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทองถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ขอกําหนดของทองถิ่น)

หมายเหตุ

พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

เทศบาลตําบล
ที่วัง อําเภอทุงสง
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
1742. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่คาง
ชําระ)
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1743. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สําเนาทะเบียน
บาน

-

0

1

ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5)

หลักฐานที่แสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานที่ที่ใช
ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

2)

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารที่แสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

3)

สําเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของในแต
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
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

พ.ร.บ. การ
เดินเรือในนานน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546
เปนตน
4)

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

5)

ผลการตรวจวัด คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการที่กําหนด)

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

6)

ใบรับรองแพทย และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ทองถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เกี่ยวของกับ
อาหาร)
1744. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น)
1745. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร 075-363250
หมายเหตุ(ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานนิติการกองวิชาการและแผนงาน)
1746. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถิ่น)

1747. หมายเหตุ
วันที่พิมพ

19/07/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทําโดย

เทศบาลตําบลที่วังอําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราชสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพรโดย

-
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