คู่มือประชาชน

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี |Prachinburi Town Municipality
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

คำนำ
คู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องช่องทางและวิธีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการบริการกิจการเทสบาล และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับประชาชนให้ตระหนกถึงการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำคู่มือประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ-

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1
จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี)
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หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี)
ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้แต่หากกรณี
ที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ใช้วิธีการ
จับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถม
ศึกษาและประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ ณ
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครอ
งของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์กา
รรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ระยะเวล
รายละเอียดของขั้นตอ
ประเภทขั้นตอน
าให้บริก
นการบริการ
าร
การตรวจสอบเอ ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กสาร
หลักฐานการสมัครเพื่
อส่งเด็กเข้าเรียน
เนสถานศึกษาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่
นประกาศกำหนด

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถานศึกษา
ในสังกัดเทศ
บาล
เมืองปราจีน
บุรี

หมายเหตุ
(1.
ระยะเวลา :
1
วันสถานที่รับ
สมัครตามแต่
ละสถานศึกษ
าประกาศกำ
หนด
(ระบุระยะเว
ลาที่ให้บริกา
รจริง)
2.
หน่วยงานผู้รั
บผิดชอบคือ
กองการศึกษ
า
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ระยะเวล ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอ
ประเภทขั้นตอน
าให้บริก หน่วยงานที่
นการบริการ
าร
รับผิดชอบ

ที่

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้
าเรียน

7 วัน

2)

หมายเหตุ

เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
สถานศึกษา (1.
ในสังกัดเทศ ระยะเวลา :
ภายใน 7
บาล
เมืองปราจีน วันนับจากวัน
ปิดรับสมัคร
บุรี
(ระบุระยะเว
ลาที่ให้บริกา
รจริง)
2.
หน่วยงานผู้รั
บผิดชอบคือ
กองการศึกษ
า
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 วัน

13. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงาน จำนวนเอกส จำนวนเอก
ที่ สารยืนยันตั ภาครัฐผู้อ
าร
สาร
วตน
สำเนา
อกเอกสาร ฉบับจริง
สูติบัตรนักเ 1
1
1) รียนผู้สมัคร

หน่วยนั
บเอกสา
หมายเหตุ
ร
ฉบับ (บิดามารดา
หรือผู้ปกครอ
งของนักเรีย
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คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษาพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/05/2558 10:11
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเด็กนักเรียน
ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการ
สอบวัดความสามารถทางวิชาการ
หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่
าจำนวนที่กำหนด
ให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่คาดว่าจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี
การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์กา
รรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเว
รายละเอียดของขั้นต
ที่ ประเภทขั้นตอน
ลาให้บริ
อนการบริการ
การ
การตรวจสอบเอ ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กสาร
หลักฐานการสมัครเพื่
อส่งเด็ก
เข้าเรียนในสถานศึก
ษาตามวันเวลาและส
1)
ถานที่ที่องค์กรปกคร
องส่วนท้องถิ่นประกา
ศกำหนด
การพิจารณา
2)

การพิจารณารับเด็กเ
ข้าเรียน

7 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถานศึกษา
ในสังกัดเทศ
บาล
เมืองปราจีน
บุรี

หมายเหตุ

(1.
ระยะเวลา :
1
วันสถานที่รับ
สมัครตามที่ป
ระกาศกำหน
ด
(ระบุระยะเว
ลาให้บริการจ
ริง))
สถานศึกษา (1.
ในสังกัดเทศ ระยะเวลา :
ภายใน 7
บาล
เมืองปราจีน วันนับจากวัน
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ระยะเว ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นต
ที่ ประเภทขั้นตอน
ลาให้บริ หน่วยงานที่
อนการบริการ
การ
รับผิดชอบ
บุรี
ปิดรับสมัคร
(ระบุระยะเว
ลาที่ให้บริกา
รจริง))
ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 วัน
13. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครั จำนวนเอกสา จำนวนเอกส หน่วยนั
รายการเอกสา
ที่
ร
าร
บเอกสา
รยืนยันตัวตน ฐผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สำเนา
ร
สูติบัตรนักเรีย
1
1
ฉบับ
1)
น
บัตรประจำตัว
1
1
ฉบับ
2) ประชาชนนักเ
รียน
ทะเบียนบ้านนั
1
1
ฉบับ
3)
กเรียน
ทะเบียนบ้านบิ
1
1
ฉบับ
4) ดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
1
ฉบับ
5) (กรณีมีการเป
ลี่ยนชื่อ)
หลักฐานการส
1
1
ฉบับ
ำเร็จการศึกษา
6)
ระดับชั้นประ
ถมศึกษาปีที่ 6
รูปถ่ายนักเรีย
3
0
ฉบับ
7)
น
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเห
ตุ
-

-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
3) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษาพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7
หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมั
ครเรียนไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็ก
นอกเขตพื้นที่บริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้ใช้
วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่อ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกำหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(อายุย่างเข้าปีที่ 7)
และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ ณ
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ
ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะ
เข้าเรียน 1 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์กา
รรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวล
รายละเอียดของขั้นตอ
ที่ ประเภทขั้นตอน
าให้บริก
นการบริการ
าร
การตรวจสอบเอ ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กสาร
หลักฐานการสมัครเพื่
อส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่
1)
นประกาศกำหนด

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถานศึกษา
ในสังกัดเทศ
บาล
เมืองปราจีน
บุรี

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา
: 1
วันสถานที่รับ
สมัครตามที่ป
ระกาศกำหน
ด
(ระบุระยะเว
ลาที่ให้บริกา
รจริง)
2.
หน่วยงานผู้รั
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ระยะเวล ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอ
ประเภทขั้นตอน
าให้บริก หน่วยงานที่
นการบริการ
าร
รับผิดชอบ

ที่

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้
าเรียน

2)

7 วัน

หมายเหตุ

บผิดชอบคือ
กองการศึกษ
า
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
สถานศึกษา (1.
ในสังกัดเทศ ระยะเวลา :
ภายใน 7
บาล
เมืองปราจีน วันนับจากวัน
ปิดรับสมัคร
บุรี
(ระบุระยะเว
ลาที่ให้บริกา
รจริง))

ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภา จำนวนเอ จำนวนเอกส หน่วยนั
รายการเอกสาร
ที่
กสาร
าร
บเอกสา
ครัฐผู้ออกเอ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
ร
กสาร
1) สูติบัตรนักเรียน
1
1
ฉบับ
ทะเบียนบ้านนั
1
1
ฉบับ
2)
กเรียน
ทะเบียนบ้านบิด
1
1
ฉบับ
3) ามารดาหรือผู้ป
กครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
1
ฉบับ
4) (กรณีมีการเปลี่
ยนชื่อ)
หลักฐานการสำ
1
1
ฉบับ
5) เร็จการศึกษาก่
อนประถมศึกษ

หมายเหตุ
-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองคลัง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
20/07/2558 18 :10
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน
ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
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ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน
ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2.
ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธาร
ณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
3.
ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิ
ได้หาผลประโยชน์
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือกุศลสาธารณะ
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสาน หรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ
หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ
8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
9.
ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโย
ชน์
10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ
ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศ
ไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง
11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานฑูตหรือสถานกงศุล
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
12. ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
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ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)
ณ
สำนักงานท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง
ของที่ดินแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น
13. บทกำหนดโทษ
1.ผู้ ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
หรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1
เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
2.ผู้ใดโดยรู้แล้วจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.ผู้ ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24
ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือนระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ 10 นาทีต่อราย
ไม่รวมเวลาขั้นตอนสอบ

14.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ 30 นาที กองคลัง
กสารและการชำร เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเ
เทศบาลเมือ
ะภาษีบำรุงท้องที่ ขตเทศบาลเมืองปรา
งปราจีนบุรี
1)
จีนบุรีไปยื่นแบบแส
ดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท.๕)

หมายเหตุ
(1.
ระยะเวลา :
30 นาที
ตั้งแต่
เดือนมกราค
ม-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชำระภาษีป้าย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การรับชำระภาษีป้าย
26/05/2558 16:15
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการเทศบาล...สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชำระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือ
เครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือ
กิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล)
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
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2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภ
าษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชำระภาษี
(เจ้าของป้ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย)
ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60
วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8.
กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อ
าจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายแล
ะรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข
/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำข
อจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9.
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
คำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10.
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอแ
ละรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.
2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ เจ้าของป้ายยื่นแบบ 1 วัน
กองคลัง
กสาร
แสดงรายการภาษีป้
เทศบาลเมือ
าย (ภ.ป. 1)
งปราจีนบุรี
เพื่อให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ตรวจสอบควา
1)
มครบถ้วนถูกต้องข
องเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

2)

พนักงานเจ้าหน้าที่พิ 15 วัน
จารณาตรวจสอบรา
ยการป้ายตามแบบแ
สดงรายการภาษีป้า
ย (ภ.ป.1)
และแจ้งการประเมิ
นภาษี

หมายเหตุ

(1.
ระยะเวลา : 1
วัน
(ภายในเดือน
มีนาคมของทุ
กปี)
2.
หน่วยงานผู้รั
บผิดชอบคือเ
ทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
กองคลัง
(1.
เทศบาลเมือ ระยะเวลา :
งปราจีนบุรี ภายใน 30
วันนับจากวัน
ที่ยื่นแสดงรา
ยการภาษีป้า
ย (ภ.ป.1)
(ตามพระรา
ชบัญญัติวิธีป
ฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
2.
หน่วยงานผู้รั
บผิดชอบคือเ
ทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
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คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520)

เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพ
าณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

6)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนั
กงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่
10) พ.ศ. 2553

7)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริ
การข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555

8) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ
าณิชย์
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9)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549

10 คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554
) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ

าณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกรุงเทพมหานครติดต่อ
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสำนักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเ
บียนณสำนักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037-214-478
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเ
มืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยง

าน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จด
ทะเบียนไว้จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30
วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2.
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่
นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3.
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.)
หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเ
อกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอก
สารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจา
รณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภาย
ในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าห
น้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบัน
ทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ นายทะเบียนตรวจพิ 30 นาที กสาร
จารณาเอกสาร/แจ้ง
1)
ผล
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คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อ
มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเ
จ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2553
5) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

6) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ
าณิชย์

7) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ
าณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
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9) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520)

เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499

10 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์
) (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11 พ.ร.ฎ. กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
)
12 พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
)
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกรุงเทพมหานครติดต่อ
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสำนักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเ
บียนณสำนักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการจังหวัดปราจีนบุรี
(1) สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037-214-478
(2) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่ออบต.
(3) เมืองพัทยา
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โทรศัพท์ : 038-253154
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเ
มืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยง
าน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.
ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจ
ะโดยเหตุใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้
องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกประกอ
บพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 30
วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2.
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่
นวิกลจริตตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาห
รือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยให้
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลัก
ฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบม
รณบัตรคำสั่งศาลเป็นต้น
3.
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจ
ะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี)
เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบี
ยน
5. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.)
หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเ
อกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอก
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คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)

เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520)

เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเ
จ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อ
มูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555
9) คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553
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เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพ
าณิชย์
10 พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
)
11 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
)
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกรุงเทพมหานครติดต่อ
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการทุกแห่งที่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสำนักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตไหนให้ไปยื่นจดทะเ
บียนณสำนักงานเขตนั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการจังหวัดอื่นติดต่อ
(1) สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 037-214-478
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลหรืออบต.หรือเ
มืองพัทยาให้ไปเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพัทยานั้น)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยง

าน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30
วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2.
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่
นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3.
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.)
หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก
www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเ
อกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอก
สารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจา
รณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภาย
ในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าห
น้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบัน
ทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ นายทะเบียนตรวจพิ 30 นาที กสาร
จารณาเอกสาร/แจ้ง
1)
ผล
การตรวจสอบเอ
2) กสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับ 10นาที
ชำระค่าธรรมเนียม

-

-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กระทรวง:
1. ชื่อกระบวนงาน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตแล
ะอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมปร
ะเภทที่ 2

สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 3 พ.ศ. 2556

3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภั

ยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบ
กิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557

4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตแล
ะอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 12/05/2015 12:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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เลขที่ ๑ ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์๐๓๗๒๑๔๔๘๐
โทรสาร๐๓๗๒๑๔๔๘๐
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ยื่นคำข
อโอนใบอนุญาตตามแบบ
ธพ.น .๕พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ :
๑.
หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเ
อกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม
หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะด
ำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๒.
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่น
คำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่อ
งนั้นเรียบร้อยแล้ว
๓.
ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอแ
ละรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๔.
ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email)
หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเ
จนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำ
กัดกำหนด
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ เจ้าหน้าที่รับคำขอแ 1 วัน
กองช่าง
สำนักงานเท
กสาร
ละตรวจสอบความค
รบถ้วนของเอกสาร
ศบาลเมืองป
ตามรายการเอกสาร
ราจีนบุรี
หลักฐานที่กำหนดแ
1)
ละส่งเรื่องให้เจ่าหน้
าที่
ผู้รับผิดเชอบดำเนิน
การ
การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอ 27 วัน
บพิจารณา/ตรวจสอ
บเอกสารหลักฐานป
ระกอบ

กองช่าง

-

การลงนาม/คณะ
3) กรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน

กองช่าง

-

2)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธ
วประชาชน รอง
รรมดา /
1)
รับรองสำเนา
ถูกต้องทุกห
น้า)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:57
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน
15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารที่
อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า
2เมตรโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา
39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งใน
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กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไ
ม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบ
ถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน
120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตร
วจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแ
ปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา
39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคา 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
รจ่ายค่าธรรมเนียม
รองส่วนท้อง
และรับใบรับแจ้ง
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะดำเนินการ
รื้อถอนอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการแจ้ง
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
จะดำเนินการ
รื้อถอนอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 12 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาแบบ
รองส่วนท้อง
แปลนและพิจารณา
ถิ่นในพื้นที่ที่
3)
รับรองการแจ้งและ
จะดำเนินการ
มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแ
รื้อถอนอาคา
จ้งทราบ
ร)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน
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14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบการแจ้ 1
0
ชุด
งรื้อถอนอาค
ารตามที่เจ้า
พนักงานท้อ
1)
งถิ่นกำหนด
และกรอกข้
อความให้ค
รบถ้วน
หนังสือรับร 1
0
ชุด
องของวิศวก
รผู้ออกแบบ
ขั้นตอนและ
สิ่งป้องกันวั
สดุหล่นในก
2)
ารรื้อถอนอา
คาร
(กรณีอาคาร
มีลักษณะข
นาดอยู่ในป
ระเภทวิชาชี

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่
วนของผู้แจ้ง
รื้อถอนอาคา
ร)

(เอกสารในส่
วนของผู้แจ้ง
รื้อถอนอาคา
ร)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558
14:26
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดำเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ

2/7

กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7)
ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผั
งเมืองรวม)
1.2การดำเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเ
นินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดซึ่งการประกาศของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิ
น
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลั
กฐานการแจ้งภายใน
7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้
แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้
องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้ง 1 วัน
กสาร
การถมดินตามที่กำ
หนดให้เจ้าพนักงาน
1)
ท้องถิ่นดำเนินการต
รวจสอบข้อมูล
การพิจารณา
2)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 5 วัน
ดำเนินการตรวจสอ
บและพิจารณา
(กรณีถูกต้อง)

-

หมายเหตุ
(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ถมดิน)
(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ถมดิน)
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ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การลงนาม/คณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 1 วัน
กรรมการมีมติ
ออกใบรับแจ้งและแ
3)
จ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง

หมายเหตุ
(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ถมดิน)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
ติม
ฉบับจริง
สาร
แผนผังบริเว 1
ณที่ประสงค์
1)
จะดำเนินกา
รถมดิน
แผนผังแสด 1
งเขตที่ดินแ
2)
ละที่ดินบริเว
ณข้างเคียง
แบบแปลนร 1
3) ายการประก
อบแบบแปล

จำนวนเอกส หน่วย
าร
นับเอก หมายเหตุ
สำเนา
สาร
2
ชุด
-

2

ชุด

-

2

ชุด

-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโด
ยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐ
านการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภา
ยหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องห
รือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วัน
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ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้
งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแ
บบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาต
รา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้อง
ถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนัง
สือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นแจ้งดัดแปลงอาค 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
ารจ่ายค่าธรรมเนียม
รองส่วนท้อง
และรับใบรับแจ้ง
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะดำเนินการ
ดัดแปลงอาค
าร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการแจ้ง
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
จะดำเนินการ
ดัดแปลงอาค
าร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะดำเนินการ
ด้วยการผังเมืองตรว
ดัดแปลงอาค
จสอบสถานที่ก่อสร้า
าร)
งจัดทำผังบริเวณแผ
3)
นที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
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ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ

ที่

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ดัดแปลงอาค
าร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบการแจ้ 1
0
ชุด
งดัดแปลงอา
คารตามที่เจ้
1) าพนักงานท้
องถิ่นกำหน
ดและกรอก
ข้อความให้

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่
วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาค
าร)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 16:06
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโ
ดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไ
ม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบ
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ถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน
120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบท
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญ
ญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ แจ้งเคลื่อนย้ายอาคา 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
รจ่ายค่าธรรมเนียม
รองส่วนท้อง
และรับใบรับแจ้ง
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะดำเนินการ
เคลื่อนย้ายอา
คาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการแจ้ง
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
จะดำเนินการ
เคลื่อนย้ายอา
คาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะดำเนินการ
ด้วยการผังเมืองตรว
เคลื่อนย้ายอา
จสอบสถานที่ก่อสร้า
คาร)
3)
งจัดทำผังบริเวณแผ
นที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
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ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ

ที่

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
เคลื่อนย้ายอา
คาร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบการแจ้ 1
0
ชุด
งเคลื่อนย้าย
1) อาคารตามที่
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำห
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขุดดิน 21/05/2558
13:55
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดำเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
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กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7)
ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผั
งเมืองรวม)
1.2การดำเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา
17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจา
กระดับพื้นดินเกิน
3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น
การกระทำที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลั
กฐานการแจ้งภายใน 7
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แ
ก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้
องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้ง 1 วัน
กสาร
การขุดดินตามที่กำ
หนดให้เจ้าพนักงาน
1)
ท้องถิ่นดำเนินการต
รวจสอบข้อมูล
การพิจารณา
2)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 5 วัน
ดำเนินการตรวจสอ
บและพิจารณา
(กรณีถูกต้อง)

-

หมายเหตุ
(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ขุดดิน)
(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ขุดดิน)
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ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การลงนาม/คณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 1 วัน
กรรมการมีมติ
ออกใบรับแจ้งและแ
3)
จ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง

หมายเหตุ
(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ขุดดิน)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ฉบับ
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
ติม
ฉบับจริง
สาร
แผนผังบริเว 1
ณที่ประสงค์
1)
จะดำเนินกา
รขุดดิน
แผนผังแสด 1
งเขตที่ดินแ
2)
ละที่ดินบริเว
ณข้างเคียง
แบบแปลนร 1
3) ายการประก
อบแบบแปล

หมายเหตุ
((กรณีบุคคล
ธรรมดา))
((กรณีนิติบุค
คล))

จำนวนเอกส หน่วย
าร
นับเอก หมายเหตุ
สำเนา
สาร
2
ชุด
-

2

ชุด

-

2

ชุด

-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:00
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโด
ยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไ
ม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบ
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ถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน
120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ต
รวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา
39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นแจ้งก่อสร้างอาค 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
ารจ่ายค่าธรรมเนียม
รองส่วนท้อง
และรับใบรับแจ้ง
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะดำเนินการ
ก่อสร้างอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการแจ้ง
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
จะดำเนินการ
ก่อสร้างอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะดำเนินการ
ด้วยการผังเมืองตรว
ก่อสร้างอาคา
จสอบสถานที่ก่อสร้า
ร)
3)
งจัดทำผังบริเวณแผ
นที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
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ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ

ที่

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ก่อสร้างอาคา
ร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบการแจ้ 1
0
ชุด
งก่อสร้างอา
คารตามที่เจ้
1)
าพนักงานท้
องถิ่นกำหน
ดและกรอก

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่
วนของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคา
ร)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558 15:48
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน
15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารที่
อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงา
นท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ง
คำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุ
ญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
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เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นขออนุญาตรื้อถอ 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
นอาคารพร้อมเอกส
รองส่วนท้อง
าร
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะขออนุญาต
รื้อถอนอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการขออ
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
นุญาต
จะขออนุญาต
รื้อถอนอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะขออนุญาต
ด้วยการผังเมืองตรว
รื้อถอนอาคา
จสอบสถานที่ก่อสร้า
ร)
งจัดทำผังบริเวณแผ
นที่สังเขปตรวจสอบ
3)
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ
4) การลงนาม/คณะ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน

-

(องค์กรปกค
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
กรรมการมีมติ
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต
(อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
บใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1)

หมายเหตุ
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาต
รื้อถอนอาคา
ร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบคำขออ 1
0
ชุด
นุญาตรื้อถอ
1)
นอาคาร
(แบบข. 1)
หนังสือรับร 1
0
ชุด
องของผู้ประ
2)
กอบวิชาชีพ
วิศวกรรมค

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่
วนของผู้ขออ
นุญาต)
(เอกสารในส่
วนของผู้ขออ
นุญาต)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอ
าศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 25วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 21/05/2558 16:40
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใ
ช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรื
อผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอาคารปร
ะเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นขออนุญาตเปลี่ย 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
นการใช้อาคารพร้อ
รองส่วนท้อง
มเอกสาร
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 5 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการขออ
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
นุญาต
จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะขออนุญาต
ด้วยการผังเมืองตรว
เปลี่ยนการใช้
จสอบสถานที่ก่อสร้า
อาคาร
งจัดทำผังบริเวณแผ
)
นที่สังเขปตรวจสอบ
3)
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/คณะ
กรรมการมีมติ
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 12 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต
(อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
บใบอนุญาตเปลี่ยน

-

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร)
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การใช้อาคาร (น.5)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
ติม
ฉบับจริง
สาร
แบบคำขออ 1
นุญาตเปลี่ย
1) นการใช้อาค
าร (แบบข.
3)
สำเนาหรือภ 0
าพถ่ายเอกส
ารแสดงการ
2) เป็นเจ้าของ
อาคารหรือผู้
ครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสด 1
3)
งความยินยอ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

จำนวนเอกส หน่วย
าร
นับเอก หมายเหตุ
สำเนา
สาร
0
ชุด
-

1

ชุด

-

0

ชุด

-
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 15:21
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้
วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุ
ญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นความประสงค์ดัด 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
แปลงอาคารพร้อมเ
รองส่วนท้อง
อกสาร
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะดำเนินการ
ขออนุญาตดั
ดแปลงอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการขออ
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
นุญาต
จะดำเนินการ
ขออนุญาตดั
ดแปลงอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะดำเนินการ
ด้วยการผังเมืองตรว
ขออนุญาตดั
จสอบสถานที่ก่อสร้า
ดแปลงอาคา
งจัดทำผังบริเวณแผ
ร)
นที่สังเขปตรวจสอบ
3)
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ
4) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน

-

(องค์กรปกค

3/13

ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต
(อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
บใบอนุญาตดัดแปล
งอาคาร (น.1)

หมายเหตุ
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการ
ขออนุญาตดั
ดแปลงอาคา
ร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบคำขออ 1
0
ชุด
นุญาตก่อสร้
1)
างอาคาร
(แบบข. 1)
ใบอนุญาตก่ 1
0
ชุด
อสร้างอาคา
2)
รเดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่
วนของผู้ขออ
นุญาต)
(เอกสารในส่
วนของผู้ขออ
นุญาต)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปน
ที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา (9) 8
ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเข
าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญา
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ตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่
อาคารนั้นยังมีอยูทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้น
ตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นขออนุญาตดัดแป 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
ลงพร้อมเอกสาร
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือ
1)
ใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและท
างเข้าออกของรถเ
พื่อการอื่น)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการขออ
ถิ่นในพื้นที่ที่
นุญาต
จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือ
2)
ใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและท
างเข้าออกของรถเ
พื่อการอื่น)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
3)
ดินตามกฎหมายว่า
จะขออนุญาต
ด้วยการผังเมืองตรว
ดัดแปลงหรือ
จสอบสถานที่ก่อสร้า
ใช้ที่จอดรถที่
งจัดทำผังบริเวณแผ
กลับรถและท
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ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
นที่สังเขปตรวจสอบ
างเข้ากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
ออกของรถเ
องเช่นประกาศกระ
พื่อการอื่น)
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ

ที่

การลงนาม/คณะ
กรรมการมีมติ

4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต
(อ.4)
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
บใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)

-

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาต
ดัดแปลงหรือ
ใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและท
างเข้าออกของรถเ
พื่อการอื่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธ
1) วประชาชน
รรมดา
)
หนังสือรับร 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุค
2)
องนิติบุคคล
คล)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 16:51
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงา
นท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญา
ตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิ
น 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นขออนุญาตเคลื่อ 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
นย้ายอาคารพร้อมเ
รองส่วนท้อง
อกสาร
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอา
คาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการขออ
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
นุญาต
จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอา
คาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะขออนุญาต
ด้วยการผังเมืองตรว
เคลื่อนย้ายอา
จสอบสถานที่ก่อสร้า
คาร)
งจัดทำผังบริเวณแผ
นที่สังเขปตรวจสอบ
3)
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ

4)

การลงนาม/คณะ
กรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ

-

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
แปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต
(อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
บใบอนุญาตเคลื่อนย้
ายอาคาร (น.1)

หมายเหตุ
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอา
คาร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
คำขออนุญา 1
0
ชุด
ตเคลื่อนย้าย
1)
อาคาร
(แบบข. 2)
โฉนดที่ดินน 0
1
ชุด
.ส. 3
2)
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้น
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ
ำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงา
นท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุ
ญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
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ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นคำขออนุญาตก่อ 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
สร้างอาคารพร้อมเอ
รองส่วนท้อง
กสาร
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจสอบพิจารณาเ
รองส่วนท้อง
อกสารประกอบการ
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
ขออนุญาต
จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคา
ร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ดำเนินการตรวจสอ
รองส่วนท้อง
บการใช้ประโยชน์ที่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ดินตามกฎหมายว่า
จะขออนุญาต
ด้วยการผังเมืองตรว
ก่อสร้างอาคา
จสอบสถานที่ก่อสร้า
ร)
งจัดทำผังบริเวณแผ
นที่สังเขปตรวจสอบ
3)
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้
องเช่นประกาศกระ
ทรวงคมนาคมเรื่องเ
ขตปลอดภัยในการเ
ดินอากาศเขตปลอด
ภัยทางทหารฯและพ
รบ.จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/คณะ
4) กรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 35 วัน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณา

-

(องค์กรปกค
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
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ที่

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ออกใบอนุญาต
จะขออนุญาต
(อ.1)
ก่อสร้างอาคา
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
ร)
บใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบคำขออ 1
0
ชุด
นุญาตก่อสร้
1)
างอาคาร
(แบบข. 1)
โฉนดที่ดินน 0
1
ชุด
.ส.3
หรือส.ค.1
2)
ขนาดเท่าต้น
ฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าขอ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

หมายเหตุ
-

(เอกสารในส่
วนของผู้ขออ
นุญาต)
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
21/05/2558 16:59
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงาน
จะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในก
รณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ได
รับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมข
องผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว

2/5

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบ 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
คุมงานพร้อมเอกสา
รองส่วนท้อง
ร
ถิ่นในพืน
้ ที่ที่
1)
จะขอเปลี่ยน
ผู้ควบคุมงาน
)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
ารประกอบการขอเ
ถิ่นในพื้นที่ที่
2)
ปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
จะขอเปลี่ยน
ผู้ควบคุมงาน
)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจสอบการดำเนิ
รองส่วนท้อง
นการตามใบอนุญา
ถิ่นในพื้นที่ที่
ตว่าถึงขั้นตอนใดแล
จะขอเปลี่ยน
3)
ะแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยน
ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงานทราบ
)
(น.1)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
ติม
ฉบับจริง
สาร
สำเนาหนังสื 0
อที่ได้แจ้งใ
ห้ผู้ควบคุมง
านคนเดิมท
ราบว่าได้บอ
กเลิกมิให้เป็
นผู้ควบคุมง
1)
านแล้วพร้อ
มหลักฐานแ
สดงการรับท
ราบของผู้คว
บคุมงานคน
เดิม
(แบบน. 5)
หนังสือแสด 1
งความยินยอ
มของผู้ควบ
คุมงานคนใ
2)
หม่ตามมาต
รา 30
วรรคสอง
(แบบน. 8)
สำเนาใบอนุ 0
ญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่
3)
อนย้ายอาคา
รแล้วแต่กร
ณี
สำเนาหนังสื 4) อแจ้งการบอ
กเลิกผู้ควบคุ

0

จำนวนเอกส หน่วย
าร
นับเอก หมายเหตุ
สำเนา
สาร
1
ชุด
(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตห
รือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้คว
บคุมงานคนเ
ดิมและแจ้งชื่
อผู้ควบคุมงา
นคนใหม่)

0

ชุด

1

ชุด

1

ชุด

(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตห
รือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้คว
บคุมงานคนเ
ดิมและแจ้งชื่
อผู้ควบคุมงา
นคนใหม่)
(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตห
รือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้คว
บคุมงานคนเ
ดิมและแจ้งชื่
อผู้ควบคุมงา
นคนใหม่)
(กรณีผู้ควบคุ
มงานคนเดิม
ได้แจ้งบอกเ
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาต
รา 32
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอ
าศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
[สำเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารต
ามมาตรา 32 21/05/2558 16:32
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการกองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมกา
รใชหรือผูแจง
ตามมาตรา 39
ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทรา
บตามแบบ
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ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนย
ายอาคารนั้นใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเค
ลื่อนยายอาคาร
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39
ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39
ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได้
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นแจ้งและเสียค่าธร 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
รมเนียม
รองส่วนท้อง
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับร
1)
องการก่อสร้า
งดัดแปลงหรื
อเคลื่อนย้ายอ
าคารตามมา
ตรา 32)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจสอบนัดวันตร
รองส่วนท้อง
วจ
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับร
2)
องการก่อสร้า
งดัดแปลงหรื
อเคลื่อนย้ายอ
าคารตามมา
ตรา 32)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 7 วัน
(องค์กรปกค
3)
ตรวจอาคารที่ก่อสร้
รองส่วนท้อง
างแล้วเสร็จและพิจา
ถิ่นในพื้นที่ที่
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
รณาออกใบรับรองอ
.6
และแจ้งให้ผู้ขอมารั
บใบน.1

หมายเหตุ
จะขอใบรับร
องการก่อสร้า
งดัดแปลงหรื
อเคลื่อนย้ายอ
าคารตามมา
ตรา 32)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั 0
1
ฉบับ
1)
วประชาชน
หนังสือรับร 0
1
ชุด
2)
องนิติบุคคล

หมายเหตุ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
(กรณีนิติบุค
คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบคำขอใ 1
0
ชุด
บรับรองการ
ก่อสร้างอาค
1) ารดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้
ายอาคาร
(แบบข.๖)
ใบอนุญาตก่ 1
0
ชุด
2) อสร้างอาคา
รเดิมที่ได้รับ
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอา
คาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่
น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำ
นาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
21/05/2558 17:06
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21)
และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา
22)ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตหากผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะข
อต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอ
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ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคําขอดังกล่าวแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นขอต่ออายุใบอนุ 1 วัน
(องค์กรปกค
กสาร
ญาตพร้อมเอกสาร
รองส่วนท้อง
1)
ถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจพิจารณาเอกส
รองส่วนท้อง
2)
ารประกอบการขอต่
ถิ่นในพื้นที่ที่
ออายุใบอนุญาต
จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 2 วัน
(องค์กรปกค
ตรวจสอบการดำเนิ
รองส่วนท้อง
นการตามใบอนุญา
ถิ่นในพื้นที่ที่
ตว่าถึงขั้นตอนใดแล
จะขอต่ออายุ
3)
ะแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
ใบอนุญาตทราบ
(น.1)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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รายการเอก
ที่ สารยืนยันตั
วตน
บัตรประจำตั
1)
วประชาชน
หนังสือรับร
2)
องนิติบุคคล

หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ครัฐผู้ออกเอก
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธ
รรมดา)
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุค
คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยื่นเพิ่มเ ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ติม
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
แบบคำขอต่ 1
0
ชุด
ออายุใบอนุ
ญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแ
ปลงอาคารรื้
อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอ
1)
าคารดัดแป
ลงหรือใช้ที่จ
อดรถที่กลับ
รถและทางเ
ข้าออกของร
ถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
ใบอนุญาตก่ 1
0
ชุด
อสร้างดัดแ
ปลงรื้อถอน
2) หรือเคลื่อนย้
ายอาคารแล้
วแต่กรณี
หนังสือแสด งความยินยอ
3) มของผู้ควบ
คุมงาน
(แบบน. 4)

1

0

ชุด

-

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 17 ราย
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะต้องยืน่ ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาต
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอยื่นขอใบอนุญาตสถานที่ 15 นาที
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ

2)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจเอกสารหลักฐานสาเนา 30 นาที
บัตรประชาชนเอกสารอื่น ๆ
(ถ้ามี)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

30 นาที

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
ค่าคาร้องใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 4 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 17
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคาขอโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
กาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
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2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด.
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ
15 นาที
กองสาธารณสุข
แจ้งยื่นคาขอแจ้งจัดตั้ง
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
เทศบาลเมือง
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่
ปราจีนบุรี
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

30 นาที

4)

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง / 30 นาที
การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
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16. ค่าธรรมเนียม
ลาดับที่
1
2
3
4
5

พื้นที่ประกอบอาหาร
พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ (บาท/ปี)
100
200
300
500
700

ค่าธรรมเนียมยื่นคาร้อง 4 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
กองสาธารณสุข
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
กิจการรับทาการเก็บและขน
เทศบาลเมือง
สิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ปราจีนบุรี
ท้องถิ่นกาหนด
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

3)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่น
คาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น ณ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
กองสาธารณสุข
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
กิจการรับทาการเก็บและขน
เทศบาลเมือง
มูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐาน
ปราจีนบุรี
ที่ท้องถิ่นกาหนด
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

3)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
(ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
หมายเหตุ (อัตราค่าธรรมเนียมระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่น
คาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื้อพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ))
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
กองสาธารณสุข
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
กิจการรับทาการกาจัดมูล
เทศบาลเมือง
ฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่
ปราจีนบุรี
ท้องถิ่นกาหนด
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

3)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

3/3

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไปฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ))
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
กองสาธารณสุข
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
กิจการรับทาการกาจัดมูล
เทศบลาลเมือง
ฝอยติดเชื้อพร้อมหลักฐานที่
ปราจีนบุรี
ท้องถิ่นกาหนด
2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

30 นาที

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบลาลเมือง
ปราจีนบุรี

5)

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

1 วัน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบลาลเมือง
ปราจีนบุรี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด 2
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปรานจีนบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1 สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) ต้องยื่นขออนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด.
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
กองสาธารณสุข
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
และสิ่งแวดล้อม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
เทศบาลเมือง
สุขภาพ (แต่ละประเภท
ปราจีนบุรี
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
30 นาที
กองสาธารณสุข
ถูกต้องของคาขอและความ
และสิ่งแวดล้อม
ครบถ้วนของเอกสาร
เทศบาลเมือง
หลักฐานทันที
ปราจีนบุรี
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 1 วัน
กองสาธารณสุข
สุขลักษณะ
และสิ่งแวดล้อม
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
เทศบาลเมือง
ด้านสุขลักษณะเสนอ
ปราจีนบุรี
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ
5) ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 3 วัน
กองสาธารณสุข
คาสั่งอนุญาต)
และสิ่งแวดล้อม
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
เทศบาลเมือง
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ปราจีนบุรี
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
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14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รับรองสาเนา
2)
บ้าน
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่าคาร้อง 4 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหารพืน้ ทีเ่ กิน 200
ตารางเมตร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 3 ราย
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0 ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลีย่ นแปลงข้อมูลได้ตามหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท่ อ้ งถิ่นเปิ ดให้บริการ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผูใ้ ดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืน้ ที่เกิน 200 ตาราง
เมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรบั ผิดชอบโดย
ยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่ น ที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สาเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกาหนด
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้ แต่เจ้าหน้าที่ได้รบั เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อยื่นขอใบอนุญาต
15 นาที
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจเอกสารหลักฐาน
สาเนาบัตรประชาชน
เอกสารอื่น (ถ้ามี)

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

30 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การพิจารณา

4)

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ดา้ น 5 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้องตาม
หลักเกณฑ์ดา้ นสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ
การแจ้งคาสั่งออก
7 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผขู้ ออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จัดตัง้ สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหารพืน้ ที่เกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผขู้ ออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในกาอุทธรณ์

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

หมายเหตุ
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ที่
5)

ประเภทขั้นตอน
-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

แจ้งให้ผขู้ ออนุญาตมาชาระ 3 วัน
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกาหนด

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 16 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
เอกสารหลักฐาน
อื่น (ถ้ามี)
3)

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
รับรองสาเนา
เอกสารหลักฐาน
อื่นตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด

16. ค่าธรรมเนียม
บัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตัง้ สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ลาดับที่
พืน้ ที่ประกอบอาหาร
ค่าธรรมเนียมฉบับละ
บาท/ปี
1.
พืน้ ที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตารางเมตร
1,000
2.
พืน้ ที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร ขึน้ ไป
2,000
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา
ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็ นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )

19. หมายเหตุ

่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 26 ราย
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่
1) 1 ถนนแจ้งพัฒนา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 037-452157

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์
(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้
องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น)
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด
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พร้องทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี)
ผู้มีความประสงค์ ขอใบอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีต้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนวันที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ถ้าเป็นวันหยุดราชการให้ยื่นคำร้องในวันทำการ (ก่อนวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอรับใบอนุญา
ณสุขและสิ่ง
ตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสั
แวดล้อมเท
ตว์พร้อมหลักฐานที่
ศบาลเมืองป
ท้องถิ่นกำหนด
ราจีนบุรี
2

การตรวจสอบเอ
กสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที
ความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้ว
นของเอกสารหลักฐ
าน

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

3

-

ชำระค่าธรรมเนียม 30 นาที
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
แบบคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
15. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมตาม ใบอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ค่าคำร้อง 4 บาท
2. ค่าอากรฆ่าสัตว์ 10 บาท
3. ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 15 บาท
4. ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 3 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-37452157
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองราจีนบุรี เรื่อง ตลาด
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่
1 ถนนแจ้งพัฒนา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้น
ตามอำนาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่น
คำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด.
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบ
ถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอใบอนุญาตจั
ณสุขและสิ่ง
1)
ดตั้งตลาด
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
การตรวจสอบเอ สำเนาบัตรประชาช 30 นาที กองสาธาร
กสาร
น
ณสุขและสิ่ง
2)
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสถา 5 วัน
กองสาธาร
นที่ด้านสุขลักษณะ
ณสุขและสิ่ง
กรณีถูกต้องตามหลั
แวดล้อมเท
3)
กเกณฑ์ด้านสุขลักษ
ศบาลเมืองป
ณะเสนอพิจารณาอ
ราจีนบุรี
อกใบอนุญาต

หมายเหตุ
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ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลั
กษณะแนะนำให้ปรั
บปรุงแก้ไขด้านสุขลั
กษณะ
การแจ้งคำสั่งออกใ 7 วัน
กองสาธาร
บอนุญาต/คำสั่งไม่อ
ณสุขและสิ่ง
นุญาต
แวดล้อมเท
1. กรณีอนุญาต
ศบาลเมืองป
มีหนังสือแจ้งการอนุ
ราจีนบุรี
ญาตแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบเพื่อมารับใบอ
นุญาตภายในระยะเ
วลาที่ท้องถิ่นกำหนด
หากพ้นกำหนดถือว่
าไม่ประสงค์จะรับใ
4)
บอนุญาตเว้นแต่จะ
มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอั
นสมควร
2.
กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคำสั่งไม่ออกใบ
อนุญาตจัดตั้งตลาด
แก่ผู้ขออนุญาตทรา
บพร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์

5)

ชำระค่าธรรมเนียม 1 วัน
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

หมายเหตุ
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิ
กูล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ ขน
และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเ
ป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญ
าตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตประกอบกิจการ
แวดล้อมเท
รับทำการเก็บและข
ศบาลเมืองป
นสิ่งปฏิกูลพร้อมหลั
ราจีนบุรี

หมายเหตุ
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
กฐานที่ท้องถิ่นกำห
นด

2)

การตรวจสอบเอ
กสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที
ความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้ว
นของเอกสารหลักฐ
าน

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

5)

-

ชำระค่าธรรมเนียม 30 นาที
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
1)
วประชาชน รอง
สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
2)
ยนบ้าน
รอง
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเหิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปโดย
ทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอ
นุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตประกอบกิจการ
แวดล้อมเท
รับทำการเก็บและข
ศบาลเมืองป
นมูลฝอยทั่วไปพร้อ
ราจีนบุรี

หมายเหตุ
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
มหลักฐานที่ท้องถิ่น
กำหนด

2)

การตรวจสอบเอ
กสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที
ความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้ว
นของเอกสารหลักฐ
าน

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

3)

-

ชำระค่าธรรมเนียม 30 นาที
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
1) บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
วประชาชน รอง
2) สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
ยนบ้าน
รอง
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็
นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญา
ตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตประกอบกิจการ
แวดล้อมเท
รับทำการกำจัดมูลฝ
ศบาลเมืองป
อยติดเชื้อพร้อมหลัก
ราจีนบุรี
ฐานที่ท้องถิ่นกำหน
ด
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ที่
2)

5)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที กองสาธาร
กสาร
ความถูกต้องของคำ
ณสุขและสิ่ง
ขอและความครบถ้ว
แวดล้อมเท
นของเอกสารหลักฐ
ศบาลเมืองป
าน
ราจีนบุรี
-

ชำระค่าธรรมเนียม 1 วัน
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

หมายเหตุ

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
1)
วประชาชน รอง
สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
2)
ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อฉบับละไม่เกิน
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
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ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุร
กิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ
1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขละสิ่งแ
ญาตประกอบกิจการ
วดล้อมเทศ
รับทำการกำจัดสิ่งป
บาลเมืองปร
ฏิกูลพร้อมหลักฐาน
าจีนบุรี
ที่ท้องถิ่นกำหนด
การตรวจสอบเอ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

30 นาที

กองสาธาร

หมายเหตุ
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ที่

3)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
กสาร
ความถูกต้องของคำ
ณสุขละสิ่งแ
ขอและความครบถ้ว
วดล้อมเทศ
นของเอกสารหลักฐ
บาลเมืองปร
าน
าจีนบุรี
-

ชำระค่าธรรมเนียม 30 นาที
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

หมายเหตุ

กองสาธาร
ณสุขละสิ่งแ
วดล้อมเทศ
บาลเมืองปร
าจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
1)
วประชาชน รอง
สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
2)
ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทำเป็
นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญา
ตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตประกอบกิจการ
แวดล้อมเท
รับทำการกำจัดมูลฝ
ศบาลเมืองป
อยทั่วไปพร้อมหลัก
ราจีนบุรี

หมายเหตุ
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ฐานที่ท้องถิ่นกำหน
ด

2) การตรวจสอบเอ
กสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที
ความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้ว
นของเอกสารหลักฐ
าน

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

3) -

ชำระค่าธรรมเนียม 30 นาที
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
1)
วประชาชน รอง
สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
2)
ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อโด
ยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตประกอบกิจการ
แวดล้อมเท
รับทำการเก็บและข
ศบาลเมืองป

หมายเหตุ
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
นมูลฝอยติดเชื้อพร้
ราจีนบุรี
อมหลักฐานที่ท้องถิ่
นกำหนด

2)

การตรวจสอบเอ
กสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที
ความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้ว
นของเอกสารหลักฐ
าน

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

5)

-

ชำระค่าธรรมเนียม

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

30 นาที

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
1)
วประชาชน รอง
สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
2)
ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับละไม่เกิน 10,000

1/5

คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:
กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 22 ราย
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 4
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 03745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละป
ระเภทกิจการ
(ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการ
ที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น)
จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภาย
ในก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้
มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาต
ใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะ
เวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเ
กินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรร
มเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด.
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตประกอบกิจการ
แวดล้อมเท
ที่เป็นอันตรายต่อสุข
ศบาลเมืองป

หมายเหตุ
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ที่

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
ภาพพร้อมหลักฐาน
ราจีนบุรี
ที่ท้องถิ่นกำหนด

2)

การตรวจสอบเอ
กสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 30 นาที
ความถูกต้องของคำ
ขอและความครบถ้ว
นของเอกสารหลักฐ
านทันที

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

3)

การพิจารณา

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

4)

-

เจ้าหน้าที่ตรวจสถา 1 วัน
นที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลั
กเกณฑ์ด้านสุขลักษ
ณะเสนอพิจารณาอ
อกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลั
กษณะแนะนำให้ปรั
บปรุงแก้ไขด้านสุขลั
กษณะ
ชำระค่าธรรมเนียม 3 วัน
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
มาชำระค่าธรรมเนีย
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด
(ตามประเภทกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุข
ภาพที่มีข้อกำหนดข
องท้องถิ่น)

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

หมายเหตุ

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
1)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 27 ราย
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 3 ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะพ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1) ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่
ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนใบอนุญาตสิ้น

อายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้
มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาต
ใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะ
เวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเ
กินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรร
มเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด.
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบ
ถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบเอ ผู้ขอยื่นขอต่อใบอนุ 15 นาที กองสาธาร
) กสาร
ญาตการจำหน่ายสิน
ณสุขและสิ่ง
ค้าในที่หรือทางสาธ
แวดล้อมเท
ารณะ
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

2 การตรวจสอบเอ
) กสาร

ตรวจสอบเอกสารห
ลักฐานสำเนาบัตรป
ระชาชน

30 นาที

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท

หมายเหตุ

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
5 การพิจารณา
ชำระค่าธรรมเนียม 3 วัน
กองสาธาร
)
(กรณีมีคำสั่งอนุญา
ณสุขและสิ่ง
ตต่ออายุใบอนุญาต)
แวดล้อมเท
แจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ศบาลเมืองป
มาชำระค่าธรรมเนีย
ราจีนบุรี
มตามอัตราและระย
ะเวลาที่ท้องถิ่นกำห
นด

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
1 บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
) วประชาชน รอง
2 สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
) ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1) (ก) จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน
500 บาทต่อปี
(ข) จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
ค่าคำร้องใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะฉบับละ 4 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทางการร้องเรียน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะ
สมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 9 ราย
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้
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นที่เกิน200
ตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิชอบก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (เอกส่ารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราฃการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ผู้ขอยื่นขอใบอนุญา 15 นาที กองสาธาร
กสาร
ตสถานที่จำหน่ายอา
ณสุขและสิ่ง
หารและและสถานที่
แวดล้อมเท
สะสมอาหาร
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

การตรวจสอบเอ
กสาร

ตรวจเอกสารหลักฐา 30 นาที
น

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง

หมายเหตุ
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ที่

5)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
สำเนาบัตรประชาช
แวดล้อมเท
น เอกสารอื่น ๆ
ศบาลเมืองป
(ถ้ามี)
ราจีนบุรี
-

ใบติดตามให้มาชำร 3 วัน
ะค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
1) บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
วประชาชน รอง
2) สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถาน
ที่สะสมอาหาร
ลำดับที่
พื้นที่ประกอบอาหาร
ค่าธรรมเนียมฉบั
บละบาท/ปี
1.
พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน
1,000
2.
2,000
400 ตารางเมตร
พื้นที่ประกอบการเกิน 400 ตารางเมตร ขึ้นไป
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.
2535
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เรื่อง ตลาด
พ.ศ.2555
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เลขที่
1 ถนนแจ้งพัฒนา
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
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(ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตา
มอำนาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต)
เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค
ำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่เสมือ
นเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวล
าที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20
ของจำนวนเงินที่ค้างชำระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเ
นียมและค่าปรับจนครบจำนวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้ารราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สำเนาใบอนุญาตตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) อื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประกาศกำหนด
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้ว
นตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7
วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ที่ ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1
การตรวจสอบเอ ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่ 15 นาที กองสาธาร
กสาร
นคำขอต่ออายุใบอนุ
ณสุขและสิ่ง
ญาตจัดตั้งตลาด
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
2
การตรวจสอบเอ ใบอนุญาตของเดิม 30 นาที กองสาธาร
สำเนาบัตรประชาช
กสาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
น
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
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ที่
3

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การพิจารณา
ตรวจประเมินตลาด 1 วัน
กองสาธาร
สดตามเกณฑ์
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
ใบติดตามให้มาชำร 3 วัน
กองสาธาร
ะค่าธรรมเนียม
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
1)
วประชาชน รอง
สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ฉบับ
2)
ยนบ้าน
รอง
16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมคำร้องขอใบอนุญาต 4 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกำหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทางการร้องเรียน
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถ
านเอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน
:การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาป
นสถานเอกชน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543
ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
2) พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ 2543
ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 6
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.2544
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานให้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าพ
นักงานท้องถิ่นที่ที่ดินของสุสานและฌาปนสถานตั้งอยู่ ณ
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นคำร้องตรวจสอบ 15 นาที กองสาธาร กสาร
เอกสารหลักฐาน
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาเ 3 วัน
กองสาธาร อกสารหลักฐานและ
ณสุขและสิ่ง
เสนอความเห็นประ
แวดล้อมเท
กอบการพิจารณาขอ
ศบาลเมืองป
งเจ้าพนักงานท้องถิ่
ราจีนบุรี
น
การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 3 วัน
พิจารณาอนุญาตแจ้
งผลให้ผู้ขอทราบ

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 6 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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ที่
1)
2)
3)

รายการเอก
สารยืนยันตั
วตน
บัตรประจำตั
วประชาชน
สำเนาทะเบี
ยนบ้าน
หนังสือยินย
อมให้เป็นผู้
ดำเนินการข
องผู้ได้รับอ
นุญาตจัดตั้ง
สุสานและฌ
าปนสถาน

หน่วยงานภา
ครัฐผู้ออกเอก
สาร
กรมการปกค
รอง
กรมการปกค
รอง
สำนักทะเบีย
นอำเภอ/สำนั
กทะเบียนท้อง
ถิ่น

จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
0

1

ฉบับ

รับรองสำเนา

0

1

ฉบับ

รับรองสำเนา

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้อง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสา
ธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543
ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
2) พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ 2543
ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 6
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.2544
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.
ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถา
นนั้น
2. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นคำขอตรวจสอบเ 15 นาที กองสาธาร กสาร
อกสารหลักฐาน
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาเ 3 วัน
กองสาธาร อกสารหลักฐานตรว
ณสุขและสิ่ง
จสอบสถานที่และเส
แวดล้อมเท
นอความเห็นประกอ
ศบาลเมืองป
บการพิจารณาของเ
ราจีนบุรี
จ้าพนักงานท้องถิ่น
การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 3 วัน
พิจารณาอนุญาตแจ้
งผลให้ผู้ขอทราบ

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 6 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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รายการเอก
ที่ สารยืนยันตั
วตน
บัตรประจำตั
1)
วประชาชน
2) ใบอนุญาตจั
ดตั้งหรือใบ
อนุญาตเป็น
ผู้ดำเนินการ
สุสานและฌ
าปนสถานส
าธารณะหรื
อสุสานและ
ฌาปนสถาน
เอกชนหรือใ
บแทนใบอนุ
ญาตเดิม

หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่วย
สาร
าร
นับเอก หมายเหตุ
ครัฐผู้ออกเอก
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
สาร
กรมการปกค 0
1
ฉบับ
รับรองสำเนา
รอง
กองสาธารณ 1
0
ฉบับ
สุขและสิ่งแว
ดล้อมเทศบาล
เมืองปราจีนบุ
รี

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
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คู่มือสำหรับประชาชน:
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกช
น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2543
ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
2)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2543
ออกตามความในพ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2528
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 60วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
สุสานและฌาปณสถาน พ.ศ.2544
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร 0-3745-2157
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
2) (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุ
สานและฌาปนสถานและต้องมี เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่
2.สถานที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนสำ
หรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวรต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
2)
ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันท
นาการหรือเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรัก
ษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3)
สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสำ
คัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
4)
สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร
สาธารณะอย่างน้อยห้าสิบเมตรห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะห้ว
ยแม่น้ำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตรเว้นแต่ในกรณีที่มี
การป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหลสถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยก
ว่าหนึ่งร้อยเมตร
5)
สถานที่ตั้งของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทย
าหรือเทศบาล
3.สถานที่ที่จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนส
ำหรับเผาศพโดยเฉพาะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
2)
ต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อนันท
นาการหรือเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรัก
ษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3)
สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความสำ
คัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
4.
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
รับใบอนุญาต
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้น ระยะเวลา
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอ ยื่นคำขอตรวจสอบเ 15 นาที กองสาธาร กสาร
อกสารหลักฐาน
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 วัน
กองสาธาร สถานที่ที่จะใช้เป็นที่
ณสุขและสิ่ง
ตั้งสุสานและฌาปน
แวดล้อมเท
สถานฯและเอกสาร
ศบาลเมืองป
หลักฐานประกอบที่เ
ราจีนบุรี
กี่ยวข้องเสนอความเ
ห็นเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่น
การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 3 วัน
พิจารณาอนุญาตแจ้
งผลให้ผู้ขอทราบ

กองสาธาร
ณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเท
ศบาลเมืองป
ราจีนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการรวม 6 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอก หน่วยงานภา จำนวนเอก จำนวนเอกส
ที่ สารยืนยันตั ครัฐผู้ออกเอก
สาร
าร
วตน
ฉบับจริง
สำเนา
สาร
1) บัตรประจำตั กรมการปกค 0
1
วประชาชน รอง
2) สำเนาทะเบี กรมการปกค 0
1
ยนบ้าน
รอง
3) หนังสือแสด สำนักงานเลข 0
1
งสิทธิหรือสิ านุการกรมที่

หน่วย
นับเอก หมายเหตุ
สาร
ฉบับ
รับรองสำเนา
ฉบับ

รับรองสำเนา

ฉบับ

-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ประกาศสานักทะเบียนกลางเรือ่ งหลักเกณฑ์เงือ่ นไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา
20/1 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 02/06/2558
15:39
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ รู ้ อ้ งเกิด / ทีผ่ รู ้ อ้ งมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน / ทีผ่ รู ้ อ้ งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นปัจจุบนั )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ ผูร้ อ้ ง หรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจ
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2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียน ตรวจสอบ
เอกสาร สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบิดา
มารดา สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานที่เกิด
จานวนพี่นอ้ งร่วมบิดา
มารดา และทีอยูป่ ัจจุบนั
และรวบรวมหลักฐาน
ทัง้ หมดพร้อมความเห็น
เสนอให้นายอาเภอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิจารณา
การพิจารณา

นายอาเภอ พิจารณา
9 วัน
พยานหลักฐาน แล้วแจ้งผล
การพิจารณาให้นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณาดาเนินการ และ
แจ้งผลการพิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

3)

4)

1 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
รูปถ่าย 2 นิว้
จานวน 2 รูป

กรมการปกครอง

1

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

-
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้าน หรือสาเนา
ทะเบียนประวัติ
เช่น ท.ร.38 ,
ท.ร. 38/1 ,
ท.ร.38 ก หรือ
ท.ร.38 ข
หลักฐานที่แสดง
ว่าเกิดใน
ราชอาณาจักร
(ถ้ามี)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(เช่น หลักฐาน
ลงบัญชีทหาร
กองเกิน ,
ใบสาคัญประจา
ถิ่นที่อยู่ หรือ
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว เป็ นต้น)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1/4

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเลขทีบ่ ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บา้ น กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเลขที่บา้ น กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 02/06/2558
14:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีบ่ า้ นตัง้ อยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่สร้างบ้านเสร็จ
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับแจ้ง
เกี่ยวกับบ้าน
(ท.ร. 9)
เอกสารการเป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดนิ
เอกสารการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
กรมที่ดนิ

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)
4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเลขทีบ่ ้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเลขที่บา้ น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที (กรณีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์)
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเลขที่บา้ น (ระเบียบฯ ข้อ 32) 02/06/2558 14:15
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีบ่ า้ นนัน้ ตัง้ อยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่สร้างบ้านเสร็จ
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ

หมายเหตุ

-

-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผู้แจ้ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับแจ้ง
เกี่ยวกับบ้าน
(ท.ร. 9)
เอกสารการเป็ น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดนิ
เอกสารการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
กรมที่ดนิ

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-

4/4

3)
4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1/4

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทาลาย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รสูญหายหรือถูกทาลาย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รสูญหายหรือ
ถูกทาลาย 25/05/2558 14:52
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท้ ่ีทาบัตรสูญหายหรือบัตรถูกทาลาย ต้องมีบตั รใหม่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วนั ที่บตั รสูญหายหรือบัตรถูกทาลาย
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หากไม่ขอมีบตั รประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจาเป็ น อาจต้องสอบสวนผูย้ ่ืนคาขอ หรือพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐาน รายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏ 10 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิว้ หัวแม่มือทัง้ ขวาและซ้าย
, ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คา
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต พิมพ์บตั ร
ประจาตัวประชาชน ,
จัดเก็บลายพิมพ์นวิ ้ ชีท้ งั้ ขวา
และซ้าย และมอบบัตร
ประจาตัวประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -
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14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
หลักฐานเอกสาร 1
ที่มีรูปถ่ายของผู้
ขอมีบตั รและเป็ น
เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
1)
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น
ใบอนุญาตขับขี่ ,
หนังสือเดินทาง
เป็ นต้น
หลักฐานการแจ้ง กองบัญชาการ
1
ความบัตรสูญ
ตารวจนครบาล
2)
หายหรือบัตรถูก
ทาลาย

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั ร บ.ป.1
-

19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รเดิมหมดอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รเดิม
หมดอายุ 25/05/2558 11:05
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท้ ่ีบตั รเดิมหมดอายุ ต้องมีบตั รใหม่โดยยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วนั ที่บตั รเดิมหมดอายุ
หรือจะขอมีบตั รใหม่ก่อนวันที่บตั รหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวันก่อนวันที่บตั รเดิม
หมดอายุ
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หากไม่ขอมีบตั รประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจาเป็ น อาจต้องสอบสวนผูย้ ่ืนคาขอ หรือพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐาน รายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏ 10 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิว้ หัวแม่มือทัง้ ขวาและซ้าย
, ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คา
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต พิมพ์บตั ร
ประจาตัวประชาชน ,
จัดเก็บลายพิมพ์นวิ ้ ชีท้ งั้ ขวา
และซ้าย และมอบบัตร
ประจาตัวประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรเดิมที่
หมดอายุ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั ร บ.ป.1
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1/4

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชารุดในสาระสาคัญ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชือ่ กระบวนงาน:การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รชารุดในสาระสาคัญ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รชารุดใน
สาระสาคัญ 25/05/2558 15:13
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท้ ่ีทาบัตรประจาตัวประชาชนชารุดในสาระสาคัญ ต้องมีบตั รใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ที่บตั รประจาตัวประชาชน
ชารุดในสาระสาคัญ
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หากไม่ขอมีบตั รประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจาเป็ น อาจต้องสอบสวนผูย้ ่ืนคาขอ หรือพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐาน รายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏ 10 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิว้ หัวแม่มือทัง้ ขวาและซ้าย
, ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คา
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต พิมพ์บตั ร
ประจาตัวประชาชน ,
จัดเก็บลายพิมพ์นวิ ้ ชีท้ งั้ ขวา
และซ้าย และมอบบัตร
ประจาตัวประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

หลักฐานเอกสาร ที่มีรูปถ่ายที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น ใบอนุญาต
ขับขี่ , หนังสือ
เดินทาง ฯลฯ
เป็ นต้น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจาตัว
ประชาชนเดิมที่
ชารุด)
(ไม่ตอ้ งสอบสวน
พยานเพิ่มเติม)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั ร บ.ป.1
-

19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปี
บริบูรณ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับ
แต่วันที่อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
การขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/หรือขอเปลี่ยนบัตร ของผู้มีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคล
ซึ่งรับดูแลผู้นั้นเป็นผู้ยื่นคาขอ แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคาขอด้วยตนเอง
กรณีหากมีความจาเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต พิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ผู้ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สูติบัตร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
เอกสารที่ทาง
1
1
ฉบับ
ราชการออกให้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่นสาเนา
2) ทะเบียนนักเรียน
ใบสุทธิ
ประกาศนียบัตร
หนังสือเดินทาง
เป็นต้น
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตร บ.ป.1
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกิน
กาหนดหรือตกสารวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกาหนด
หรือตกสารวจ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกาหนดหรือตกสารวจ
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับแต่
วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
กรณีหากมีความจาเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
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หากไม่ขอมีบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100 บาท
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต พิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ผู้ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สูติบัตร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
บ้านที่ผู้นั้นเคยมี
ชื่ออยู่ก่อน หรือ
หลักฐานเอกสาร
ที่ทางราชการ
ออกให้อย่างใด
อย่างหนึ่ง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(สอบสวนเจ้าบ้าน
หรือบุคคลผู้
น่าเชื่อถือเพิ่มเติม
กรณีตกสารวจ)

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตร บ.ป.1
-

4/4

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการ
ยกเว้น
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่พ้นสภาพการได้รับยกเว้น
กรณีหากมีความจาเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
หากไม่ขอมีบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 100 บาท
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาต พิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ผู้ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
1
0
ฉบับ
การพ้นจากสภาพ
1)
ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องมีบัตร เช่น
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หลักฐานที่ทางวัด
ออกให้เพือ่แสดง
ว่าได้ลาสิกขาบท
แล้วเมื่อใด ,
เอกสารแสดงการ
พ้นโทษจาก
เรือนจาหรือที่
ต้องขัง , เอกสาร
การจบการศึกษา
จากต่างประเทศ
ฯลฯ เป็นต้น

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลาง อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตร บ.ป.1
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมี
บัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว 25/05/2558 10:04
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กรณีหากมีความจาเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
หากไม่ขอมีบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวันตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวางโทษปรับ
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ไม่เกิน 100 บาท
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจาตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานใบสาคัญ สานักบริหารการ 1
1
ฉบับ
ประจาตัวคนต่าง ทะเบียน
ด้าวของบิดา
มารดา

1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(หากบิดาหรือ
มารดาคนใดคน
หนึ่งถึงแก่ความ
ตายให้เรียกเฉพาะ
ใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าวของผู้ที่
มีชีวิตอยู่และใบ
มรณบัตรของผู้ที่
ถึงแก่ความตาย
หากบิดาและ
มารดาถึงแก่ความ
ตายทั้งหมดให้
เรียกใบมรณบัตร
ของบิดาและ
มารดา)

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
20/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
จัดทาโดย
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
อนุมัติโดย
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้
ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
แล้วแต่กรณี 25/05/2558 10:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทยสาหรับผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กรณีหากมีความจาเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
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หากไม่ขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวันตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจาตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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ที่

1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หนังสือสาคัญการ กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
แปลงสัญชาติเป็น
ไทยหรือหนังสือ
สาคัญแสดงการ
ได้กลับคืนสัญชาติ
ไทย

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตรบ.ป.1
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่
ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งมีบัตรประจาตัวตามกฎหมายอื่นให้ใช้บัตรประจาตัวนั้นแทนได้แต่
หากประสงค์จะขอมีบัตรประจาตัวประชาชนสามารถขอมีบัตรได้
กรณีหากมีความจาเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจาตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
1
0
ฉบับ
การเป็นบุคคลซึ่ง
1)
ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องมีบัตร

หมายเหตุ
(กรณีผู้ยื่นคาขอมี
รา่งกายพิการเดิน
ไม่ได้ตาบอดทั้ง 2
ข้างหรือเป็นใบ้ไม่
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ต้องเรียกหลักฐาน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548
/www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกาหนดอัตรค่าธรรมเนียมพ.ศ.
2551
2)

ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการสารวจและจัดทาทะเบียนสาหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพ.ศ.
2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบัตรประจาตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
08/06/2558 16:16
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (หน่วยยื่นคาขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
2) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่อในทะเบียนประวัติ (หน่วยยื่นคาขอ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนที่มีชื่อและรายการุบคคลในทะเบียนประวัติท .ร.38 กมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 และหลักที่หกและเจ็ดเป็นเลข 89 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยที่มีชื่อและ
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รายการบุคคลในทะเบียนประวัติท.ร.38 กเลขประจาตัวประชาชนขึ้นต้นหลักแรกด้วยเลข 0 และบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนที่นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนประวัติให้เนื่องจากไม่สามารถรับแจ้งการเกิดหรือเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบ้านในสถานะคนสัญชาติไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กอนาถาหรือคนไร้รากเหง้าที่อยู่ในการดูแล
ของสถานสงเคราะห์ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนประวัติท .ร.38 กมีเลขประจาตัวประชาชน13 หลักขึ้นต้นหลักแรก
ด้วยเลข 0 ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์แต่ไม่ 70 ปีบริบูรณ์ต้องดาเนินการดังนี้
1. กรณีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์หรือนายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติต้องขอมีบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 5
ปีบริบูรณ์หรือวันที่นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติ
2. กรณีบัตรเดิมหมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุดต้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิม
หมดอายุบัตรหายหรือถูกทาลายหรือบัตรชารุด
3. กรณีที่แก้ไขรายการชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลหรือวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติต้องขอเปลี่ยนบัตร
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้แก้ไขรายการในทะเบียนประวัติ
หมายเหตุ
1) กรณีมีเหตุสงสัยเกี่ยวกับรายการบุคคลผู้ขอมีบัตรอาจต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือ
2) ขั้นตอนของการพิจารณาระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากพบปัญหาในการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตร
ใหม่/ขอเปลี่ยนบัตรแจ้ง
ความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานรายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 7 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือ
ถ่ายรูปทาบัตรพิมพ์คาขอมี
บัตรตรวจสอบความถูกต้อง
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเสนอนายทะเบียน
พิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

3 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ
-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

การพิจารณา

กรณีอนุมัติ
2 นาที
- จัดทาเอกสารใบรับคาขอมี
บัตรเพื่อใช้เป็นหลักฐานการ
รอรับบัตร
จากสานักทะเบียนกลาง
(ภายใน 1 เดือน)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

3 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
บุคคลที่ไม่มี
สถานะทาง
ทะเบียนเดิม
1)
(กรณีบัตร
หมดอายุบัตร
ชารุดและขอ
เปลี่ยนบัตร)
แบบรับรอง
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
รายการทะเบียน
ประวัติบุคคลที่ไม่
2)
มีสถานะทาง
ทะเบียน (ท.ร.38
ข)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่

1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เอกสารอื่นที่ทาง 1
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ราชการออกให้
ถูกต้อง)
(ถ้ามี) เช่นหนังสือ
ขออนุญาตออก
นอกเขตหลักฐาน
การศึกษาฯลฯ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมในการจัดทาบัตร
ค่าธรรมเนียม60 บาท
หมายเหตุ (ยกเว้น
(1) การทาบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
(2) กรณีบัตรเดิมสูญหายถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญในเขตท้องที่ที่ประสบสาธารณภัยตามที่ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางประกาศกาหนดและ
ได้ขอมีบัตรภายในกาหนดเวลาที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางประกาศกาหนด

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจาตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปี บริบูรณ์แต่ไม่ได้ยนื่ คา
ขอมีบัตรภายในกาหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนครัง้ แรกของผูม้ ีอายุครบเจ็ดปี บริบรู ณ์แต่ไม่ได้ย่ืนคาขอมีบตั ร
ภายในกาหนดและไม่ใช่กรณีได้รบั การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอมีบตั รประจาตัวประชาชนครัง้ แรกของผูม้ ีอายุครบ
เจ็ดปี บริบรู ณ์แต่ไม่ได้ย่ืนคาขอมีบตั รภายในกาหนดและไม่ใช่กรณีได้รบั การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยซึ่งมีอายุครบเจ็ดปี บริบรู ณ์และมีช่ือในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตั รต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ที่อายุครบเจ็ดปี บริบรู ณ์
การขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/หรือขอเปลี่ยนบัตรของผูม้ ีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้เป็ นหน้าที่ของบิดามารดาผูป้ กครองหรือบุคคล
ซึ่งรับดูแลผูน้ นั้ เป็ นผูย้ ่ืนคาขอแต่ไม่ตดั สิทธิบคุ คลนัน้ ที่จะยื่นคาขอด้วยตนเอง
กรณีหากมีความจาเป็ นอาจต้องสอบสวนผูย้ ่ืนคาขอหรือพยานบุคคลเป็ นการเพิ่มเติม

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูข้ อมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานรายการใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏ 10 นาที
ว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิว้ หัวแม่มือทัง้ ขวาและซ้าย
, ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คา
ขอมีบตั ร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บตั รประจาตัว

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประชาชน , จัดเก็บลาย
พิมพ์นวิ ้ ชีท้ งั้ ขวาและซ้าย
และมอบบัตรประจาตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที

14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว 15 นาที

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สูตบิ ตั ร
กรมการปกครอง
หากไม่มีให้เรียก เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้
อย่างใดอย่าง
หนึ่งเช่นสาเนา
ทะเบียนนักเรียน
ใบสุทธิ
ประกาศนียบัตร
หนังสือเดินทาง
เป็ นต้น

1
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0
1

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอมีบตั รบ.ป.1
-

19. หมายเหตุ
-
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่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคานาหน้า
นามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคานาหน้านาม
จาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยน
บัตรเนื่องจากเปลี่ยนคานาหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.") 26/05/2558 09:33
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หากรายการในบัตรไม่ตรงกับรายการในทะเบียนบ้านเช่นเปลี่ยนคานาหน้านามจากเด็กชายเป็นนายหรือจากเด็กหญิงเป็น
นางสาวสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ได้
กรณีหากมีความจาเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจาตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิม)
1)
ประชาชน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
03/06/2558 11:14
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ...../ สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สานักทะเบียนท้องถิ่น ...../ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่ประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้
กรณีหากมีความจาเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน
การพิจารณา

2)

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจาตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิม)
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ.....
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 /
www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตร บ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจาตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 26/05/2558 09:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอ..../สานักทะเบียนท้องถิ่นเขต..../สานักทะเบียนท้องถิ่น.... /ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่แก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้านต้องขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนใหม่ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่แก้ไขชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
กรณีหากมีความจาเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคาขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
หากไม่ขอเปลี่ยนบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกาหนดหกสิบวันตามที่กฎหมายกาหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจาตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดาเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทาบัตร ,พิมพ์คาขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุญาตพิมพ์บัตรประจาตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจาตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิม)
1)
ประชาชน
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานการ
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อ
1)
สกุลหรือชื่อตัว
และชื่อสกุล
16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจาตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมอาเภอ....
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ(59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี 12150 / สายด่วน 1548 / www.
bora.dopa.go.th )
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอมีบัตร บ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 40 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 07/06/2558 17:55
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอที่จัดทาทะเบียนประวัติ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
2) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทาทะเบียนประวัติ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีของชนกลุ่มน้อยเลขประจาตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย 6, 7 ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานได้รับการสารวจและจัดทา
ทะเบียนประวัติไว้แล้วแต่ไม่ปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้นายทะเบียนสอบบันทึกถ้อยคา
บุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันจานวน 3 คนเพื่อให้การรับรอง
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หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพิ่มขึ้น
4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ยื่นคาร้องและจัดทาคา 1 วันทาการ
ร้องตามแบบพิมพ์ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

1) สอบสวนข้อเท็จจริงใน
10 วันทา
พื้นที่เพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะ การ
บุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ 5 วันทาการ
หรือไม่อนุมัติ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

-กรณีที่มีคาสั่งอนุมัติ
นายทะเบียนส่ง
เรื่องให้สานักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบเพื่อขอปรับปรุง
รายการโดยการเพิ่มชื่อและ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

7 วันทาการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายการบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบเป็นหนังสือ
-กรณีที่มีคาสั่งไม่อนุมัติให้
แจ้งเหตุผลดังกล่าวด้วย
การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
12 วันทา
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร การ
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียนและดาเนินการ
ปรับปรุงรายการโดยการเพิ่ม
ชื่อและรายการบุคคลใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

สานักบริหารการ ทะเบียน

การพิจารณา

-สานักทะเบียนกลางแจ้งผล 5 วันทาการ
การดาเนินการปรับปรุง
รายการโดยการเพิ่มชื่อและ
รายการบุคคลในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร
-สานักทะเบียนอาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นคา
ขอมาดาเนินการเพิ่มชื่อใน
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
แสดงตัวของตนเอง/จัดทา
บัตรประจาตัว

สานักบริหารการ ทะเบียน

5)

6)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ชนกลุ่มน้อย
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
เอกสารอื่นซึ่งมีรูป ถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้ (ถ้ามี)
เช่นหนังสือ
รับรองการเกิด
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (กรณีไม่มี
เอกสารที่มีรูป
ถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้มาแสดง)
ทะเบียนบ้านและ กรมการปกครอง
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคล

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

2

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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1)
2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจาหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนประวัติแต่ถูกจาหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 40 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่
มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจาหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 07/06/2558 19:58
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนอาเภอที่จัดทาทะเบียนประวัติหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
2) สถานที่ให้บริการสานักทะเบียนท้องถิ่นที่จัดทาทะเบียนประวัติหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนถูกจาหน่ายรายการในทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลการ
ทะเบียนราษฎรอันเนื่องมาจากไม่ไปรายงานตัวไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวทางทะเบียนเป็นเวลานานหรือสาเหตุอื่นๆซึ่งทาให้
ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรต้องสอบสวนพยานบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เดียวกันหรือเป็น
กลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ร้องจานวน 3 คนเพื่อให้การรับรองยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคล
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) ขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนอาจต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต้องขยายเพิ่มขึ้น
4) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ยื่นคาร้องและจัดทาคา 1 วันทาการ
ร้องตามแบบพิมพ์ท.ร.31
2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

1) สอบสวนข้อเท็จจริงใน
10 วันทา
พื้นที่เพื่อพิสูจน์ยืนยันสถานะ การ
บุคคล
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พร้อมความเห็นเสนอ
นายอาเภอ/ผู้อานวยการเขต
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายอาเภอ/ผู้อานวยการเขต 5 วันทาการ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การพิจารณา

-กรณีที่มีคาสั่งอนุมัตินาย
7 วันทาการ
ทะเบียนส่งเรื่องให้สานัก
ทะเบียนกลางตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้
ยื่นคาขอทราบเป็นหนังสือ
-กรณีที่มีคาสั่งอนุมัติให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวด้วย

การพิจารณา

สานักทะเบียนกลาง
12 วันทา
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร การ
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียนและดาเนินการ
ปรับปรุงรายการโดยคืน
สถานภาพรายการบุคคลใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

สานักบริหารการ ทะเบียน

การพิจารณา

-สานักทะเบียนกลางแจ้งผล 5 วันทาการ
การดาเนินการปรับปรุง
รายการโดยคืนสถานภาพ
รายการบุคคลของผู้ยื่นคาขอ
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

สานักบริหารการ ทะเบียน

4)

5)

6)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-สานักทะเบียนอาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่นแจ้งผู้ยื่นคา
ขอมาดาเนินการปรับปรุง
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
แสดงตัวของตนเองให้
ถูกต้องตรงกัน/จัดทาบัตร
ประจาตัว (แล้วแต่กรณี)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 40 วันทาการ

14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

-
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ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทะเบียนประวัติ กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
ชนกลุ่มน้อย/
แบบสารวจเพื่อ
จัดทาทะเบียน
1) ประวัติบุคคลที่ไม่
มีสถานะทาง
ทะเบียน (แบบ
89) (แล้วแต่
กรณี)
บัตรประจาตัวคน กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
ซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย/บัตร
2) ประจาตัวบุคคลที่
ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน (แล้วแต่
กรณี)

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เอกสารอื่นซึ่งมีรูป 1
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
ถ่ายที่ทางราชการ
ถูกต้อง)
ออกให้ (ถ้ามี)
เช่นหนังสือ
รับรองการเกิด
1)
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล่อยตัวคุมขัง
ฯลฯ
รูปถ่ายขนาด 2 2
0
ฉบับ
2)
นิ้ว (กรณีไม่มี
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ที่

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เอกสารที่มีรูป
ถ่ายที่ทางราชการ
ออกให้มาแสดง)
ทะเบียนบ้านและ กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(รับรองสาเนา
บัตรประจาตัว
ถูกต้อง)
ประชาชนของ
พยานผู้รับรองตัว
บุคคล

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
หมายเหตุ(โทร 1567)
3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน 59 หมู่ที่ 11 ตาบลบึงทองหลางอาเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานี
12150
หมายเหตุ(โทร 1548 (สายด่วน) /http://www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขทีซ่ า้ กัน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซา้ กัน
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซา้ กัน (ระเบียบฯข้อ 36 และข้อ 39) 02/06/2558 14:20
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีบ่ า้ นตัง้ อยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
1.
2.
3.
4.
5.
1)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
2. เงื่อนไข

2/4

(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาพรางหรือโดยมีรายการข้อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ อ้ กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นีก้ ารหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอและ 1 วัน
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนข้อเท็จจริงพยาน 5 วัน
เอกสารพยานบุคคลและ
พยานแวดล้อมและรวบรวม
ความเห็นเพื่อเสนอให้นาย
ทะเบียนพิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้งและแจ้งผล
การพิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

หมายเหตุ

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้า
นท.ร. 14
หนังสือมอบ
อานาจและบัตร
ประจาตัว
ประชาชนผูม้ อบ
อานาจ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีมอบอานาจ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอโทร. 1567
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไข
รายการสัญชาติ (ระเบียบฯข้อ 115/1) 02/06/2558 15:31
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ รู ้ อ้ งมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูร้ อ้ งได้แก่ผปู้ ระสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผรู้ อ้ งยังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ)
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2. กรณีแก้ไขรายการสัญชาติได้แก่
(1) นายอาเภอเป็ นกรณีแก้ไขรายการของเจ้าของประวัตจิ ากสัญชาติอ่ืนหรือไม่มีสญ
ั ชาติ &quot;เป็ นสัญชาติไทย&quot;
เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาได้สญ
ั ชาติไทยหรือได้แปลงสัญชาติไทย
(2) นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็ นกรณีแก้ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไม่มีสญ
ั ชาติ
หรือจากสัญชาติอ่ืน&quot;เป็ นสัญชาติอ่ืน&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาพรางหรือโดยมีรายการข้อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ อ้ กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นีก้ ารหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
10 วัน
เอกสาร (ถ้ามี) สอบสวนเจ้า

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

บ้านพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือรวบรวมหลักฐาน
พร้อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี )
พิจารณา
การพิจารณา

3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี )
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา

5 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

สานักบริหารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
2)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของผูร้ อ้ ง)

0

ฉบับ

(ของผูม้ อบหมาย
พร้อมหนังสือ
มอบหมายกรณี
มอบหมาย)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)
3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้า
นท.ร. 14 ของผู้
ร้อง
เอกสารการ
ทะเบียนราษฎรที่
ต้องการจะแก้ไข
เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอโทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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18. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1/4

คู่มือสาหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
10 นาที (กรณีมีเอกสารอ้างอิงชัดเจน)
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯ
ข้อ 115) 02/06/2558 15:29
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ – พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้องได้แก่ผทู้ ่ีประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผรู้ อ้ งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ)
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2. การแก้ไขรายการซึ่งไม่ใช่รายการสัญชาติได้แก่
(1) นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็ นกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
(2) นายอาเภอเป็ นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอาพรางหรือโดยมีรายการข้อความ
ผิดจากความเป็ นจริงให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ขิ อ้ กฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลางให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นีก้ ารหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลางเพื่อตอบ
ข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวน
เจ้าบ้านพยานบุคคลที่
น่าเชื่อถือรวบรวมพร้อม
ความเห็นเสนอให้นาย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี )
พิจารณา
การพิจารณา

3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นหรือ
นายอาเภอ (แล้วแต่กรณี )
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาตและแจ้งผลการ
พิจารณา

5 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
หลักฐานที่ขอ
สานักทะเบียน
1
แก้ไขเช่น
อาเภอ/สานัก
2) ทะเบียนบ้าน
ทะเบียนท้องถิ่น
ฉบับเจ้าบ้านสูติ
บัตรมรณบัตร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของผูร้ อ้ ง)

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอโทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนกรมการปกครองสานักบริหารการทะเบียนโทร. 1547
หมายเหตุ(สานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองถ.ลาลูกกาคลอง 9 อ.ลาลูกกาจ.ปทุมธานีโทร 1548
หรือ www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมี
หลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ 96) 02/06/2558 14:58
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูข้ อเพิ่มชื่อ (กรณีผขู้ อเพิ่มชื่อเป็ นผูเ้ ยาว์ให้บดิ า มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูย้ ่ืน )
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าบ้าน 20 วัน
และบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาและ
รายการบุคคลของผูข้ อเพิ่ม
ชื่อ สอบสวนเจ้าบ้านที่ขอ
เพิ่มชื่อและคายินยอม โดย
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ความเห็น เสนอนาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
1)

หลักฐานการเกิด ของผูร้ อ้ ง
2)

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
(หลักฐานการจด
ทะเบียนคนเกิด ที่
ออกให้โดย
สถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศ
หรือหลักฐานการ
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

เอกสารที่แปล
และรับรอง โดย
กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ไทย

-

1

0

ฉบับ

หนังสือเดินทาง
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เกิดที่ออกให้โดย
หน่วยงานของ
ประเทศที่บคุ คล
นัน้ เกิด)
(กรณีผรู้ อ้ งมี
หลักฐานการเกิดที่
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
ประเทศที่บคุ คล
นัน้ เกิด)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน (ท.ร. 14)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ-

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นคนสัญชาติไทย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้า
มาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นคนสัญชาติไทย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็ นคนสัญชาติไทย
(ระเบียบฯ ข้อ 95) 02/06/2558 14:57
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีบ่ คุ คลนัน้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

นายทะเบียนทาหนังสือไป
ยัง สานักงานตรวจคนเข้า
เมืองแห่งท้องที่ท่ีผนู้ นั้ เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อพิสจู น์สญ
ั ชาติ

60 วัน

สานักงานตรวจ (เมื่อได้รบั แจ้งการ
คนเข้าเมือง (สต พิสจู น์สญ
ั ชาติ
ม.)
แล้ว จึงเสนอให้
นายทะเบียน
พิจารณา)

การพิจารณา

ตรวจสอบพยานหลักฐาน

20 วัน

สานักทะเบียน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และรวบรวม
ข้อเท็จจริง พร้อมหนังสือ
ยืนยันการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
จากสานักงานตรวจคนเข้า
เมือง และความเห็นให้ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณา
การพิจารณา
4)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณาอนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งให้ผรู้ อ้ ง
ทราบ

10 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
2) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของบ้านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

0

ฉบับ

(ถ้ามี เช่น บัตร
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน

3)

หลักฐานที่
สานักบริหารการ
เกี่ยวข้องกับผูข้ อ ทะเบียน
เพิ่มชื่อ เช่น
หนังสือเดินทาง
หนังสือรับรอง
การเกิด

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยทีม่ ีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านขอเพิม่ ชื่อ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและเคยมีช่ือในทะเบียน
บ้านขอเพิ่มชื่อ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่มีใบสาคัญประจาตัว
คนต่างด้าวและเคยมีช่ือในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 100) 02/06/2558 15:13
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูข้ อเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ และความ
ยินยอมของเจ้าบ้านให้เพิ่ม
ชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นายอาเภอ
พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
การพิจารณา

3)

เมื่อได้รบั แจ้งจาก
10 วัน
นายอาเภอแล้ว นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการ
เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน
และแจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
1)
บ้าน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
ใบสาคัญประจา

สานักบริหารการ 1
ทะเบียน
สานักงานตรวจคน 1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ของผูร้ อ้ งถ้ามี)

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ถิ่นที่อยู่ หรือ
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าวของผูข้ อเพิ่ม
ชื่อ หรือหนังสือ
รับรองที่
หน่วยงานรัฐออก
ให้เพื่อรับรองการ
ได้รบั อนุญาตให้
มีถ่ินที่อยู่
สาเนาทะเบียน
บ้านที่คนต่าง
ด้าวผูน้ นั้ เคยมีช่ือ
ปรากฏอยู่
สาเนาทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 13)
หรือสาเนา
ทะเบียนประวัติ

เข้าเมือง (สตม.)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
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3)

4)

หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศขอเพิม่ ชื่อ โดยมีเหตุจาเป็ นทีไ่ ม่อาจ
เดินทางกลับประเทศไทย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดย
มีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบฯ ข้อ 96/2) 02/06/2558 15:05
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ดิ า มารดา ญาติพนี่ อ้ ง หรือผูป้ กครองของผูข้ อเพิ่มชือ่ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐาน
20 วัน
สอบสวนเจ้าบ้าน และ
บุคคลที่นา่ เชื่อถือได้ ให้
ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ และความจาเป็ น
ที่ไม่อาจเดินทางกลับ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเทศไทยได้ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอให้ นายทะเบียน
อาเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นพิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน

2)

3)

หนังสือรับรอง
การเกิดที่ออกให้
โดยสถานทูต
หรือสถานกงสุล
ไทย หรือเอกสาร
รับรองการเกิดที่
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
รัฐบาล
ต่างประเทศที่ผู้
ขอเพิ่มชื่อเกิด
เอกสารอื่นที่ทาง ราชการออกให้

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ-

หมายเหตุ
เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
(เอกสารรับรอง
การเกิดที่ออกโดย
รัฐบาล
ต่างประเทศ ต้อง
ผ่านการแปลและ
รับรองจากระทรวง
การต่างประเทศ
ของไทย)

(เช่น หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร ถ้า
มี)
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2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนทีไ่ ม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยต่อมาได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมาย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมาย
(ระเบียบฯ ข้อ 102) 02/06/2558 15:16
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
20 วัน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ และบิดามารดา
โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ
10 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ขอเพิ่มชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของผู้
ร้อง
เอกสารที่ทาง
ราชกาารออกให้
ซึ่งแสดงว่าเป็ น
คนสัญชาติไทย

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

ฉบับ

(ถ้ามี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
เช่น หนังสือ
สาคัญการแปลง
สัญชาติ ประกาศ
กระทรวงมหาดไ
ทย สาเนาคาสั่ง
ศาล หรือคา
พิพากษา

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนทีม่ ีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
หรือบิดาและมารดาเป็ นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลทีไ่ ด้สัญชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
โดยถึงทีส่ ุด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบดิ าหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและ
มารดาเป็ นผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลโดยถึงที่สดุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบดิ า
หรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็ นผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย หรือบุคคลที่ได้รบั สัญชาติไทยโดยคาสั่งของ
รัฐมนตรีตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
ถึงที่สดุ (ระเบียบฯ ข้อ 103) 02/06/2558 15:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดาหรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา
20 วัน
มารดา และบุคคลที่
น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ของบุคคลที่ของเพิ่มชื่อ โดย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รผูข้ อเพิ่ม สานักทะเบียน
1
1) ชื่อ
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บ้าน ท.ร.14
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว หรือหนังสือ
รับรองที่
หน่วยงานของรัฐ
ออกให้เพื่อ
รับรองการได้รบั
อนุญาตให้มีถ่ินที่
อยู่
เอกสารอื่นที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
ทะเบียนนักเรียน
คาสั่งของ
รัฐมนตรี หรือคา
พิพากษาของ
ศาล

ทะเบียนท้องถิ่น
สานักงานตรวจคน 1
เข้าเมือง (สตม.)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

สานักงานตรวจคน 1
เข้าเมือง (สตม.)

1

ฉบับ

(กรณีบคุ คลได้
สัญชาติไทยโดย
คาสั่งของรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ และ
บุคคลที่ได้
สัญชาติไทยโดยมี
คาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลถึง
ที่สดุ )

-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนต่างด้าวทีม่ ีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลา
การอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สนิ้ สุด มีความประสงค์ขอเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้
อยูใ่ นประเทศไทยยังไม่สนิ ้ สุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทยยังไม่สนิ ้ สุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร. 13 (ระเบียบฯ ข้อ 106) 02/06/2558 15:22
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ และความ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ยินยอมของเจ้าบ้านให้เพิ่ม
ชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ของผูร้ อ้ ง
หนังสือเดินทาง
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ
ซึ่งแปลเป็ น
ภาษาไทย โดย
สถาบันที่
น่าเชื่อถือ

กรมการปกครอง

1

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทีไ่ ด้รับอนุญาตให้มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
เป็ นการถาวรขอเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่ได้รบั อนุญาตให้มีถ่ินที่อยูใ่ นประเทศไทย เป็ นการถาวร
ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่ได้รบั อนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย เป็ นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 101) 02/06/2558 15:14
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ และความ
ยินยอมของเจ้าบ้านให้เพิ่ม
ชื่อเข้าทะเบียนบ้าน โดย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี)
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าวของผูข้ อเพิ่ม
ชื่อ หรือหนังสือ
รับรองที่
หน่วยงานของรัฐ
ออกให้เพื่อ
รับรองการได้รบั
อนุญาตให้มีถ่ินที่
อยู่
สาเนาทะเบียน
บ้าน (ท.ร. 13)
สาเนาทะเบียน
ประวัตหิ รือบัตร
ประจาตัวคนซึ่ง
ไม่มีสญ
ั ชาติไทย

สานักงานตรวจคน 1
เข้าเมือง (สตม.)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
เป็ นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้รบั การผ่อนผันให้อยูอ่ าศัยในราชอาณาจักร เป็ นกรณี
พิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้รบั การผ่อนผันให้
อยูอ่ าศัยในราชอาณาจักร เป็ นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
(ระเบียบฯ ข้อ 105) 02/06/2558 15:21
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ สถานที่เกิด
สถานะการอยูอ่ าศัยใน
ประเทศไทย โดยรวบรวม

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
หลักฐาน

กรมการปกครอง

1

สานักทะเบียน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของเจ้าบ้าน ถ้า
มี)
-
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ที่

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้าน
อาเภอ/สานัก
หรือทะเบียน
ทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติ หรือบัตร
ประจาตัวบิดา
มารดา และของ
ผูข้ อเพิ่มชื่อ (ถ้า
มี)
หลักฐานอื่นที่
ทางราชการออก
ให้ เช่น
ใบอนุญาต
ทางาน หลักฐาน
การศึกษา

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

5/5

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีการใช้สูตบิ ัตร ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สตู บิ ตั ร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สตู บิ ตั ร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือ
ทะเบียนบ้านแบบเดิม (ระเบียบฯ ข้อ 94) 02/06/2558 14:56
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูข้ อเพิ่มชื่อ
2. สถานที่ย่ืนคาร้อง ประกอบด้วย
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(1) กรณีผรู้ อ้ งมีหลักฐานสูตบิ ตั ร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ ให้ย่ืนคาร้องที่ สานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น ที่
ออกเอกสารสูตบิ ตั ร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีผรู้ อ้ งมีหลักฐานทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ย่ืนคาร้องที่ สานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น ที่ผรู้ อ้ งมี
ชื่ออยูใ่ นหลักฐานทะเบียนบ้านเป็ นครัง้ สุดท้าย
3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
พยานบุคคล พยาน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหารการ ทะเบียน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

แวดล้อม และรวมรวม
ข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น
เสนอ นายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนแบบ
ขาวดา ฯลฯ)
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ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
หลักฐาน
ทะเบียนราษฎรที่
มีรายการบุคคล
ที่ขอเพิ่มชื่อ เช่น
สูตบิ ตั ร ใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่
หรือทะเบียนบ้าน
แบบเดิม
เอกสารที่ราชการ
ออกให้ เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของบ้านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

1

0

ฉบับ

(ตามแต่กรณี )

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
(ระเบียบฯ ข้อ 124) 02/06/2558 15:35
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักบริการที่ 1 วังไชยา ถ.นครสวรรค์ เขตดุสติ กรุงเทพ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 022811-2543
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักบริการที่ 2 ถ.ลาลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2791-7034
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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3)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนจังหวัด หรือสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (สานักทะเบียนทีจ่ ดั ทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่ง )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูร้ อ้ ง ได้แก่เจ้าของรายการหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียจะขอให้นายทะเบียนตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสาเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎร ได้ท่ีสานักทะเบียนที่จดั ทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหารการ ทะเบียน

สานักบริหารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
1)

2)

3)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป็ นผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง กรณี
เจ้าของรายการ
หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
มาดาเนินการ)
(ของผูม้ อบหมาย
พร้อมหนังสือ
มอบหมาย กรณีมี
การมอบหมาย)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
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3)

4)

หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือ
เอกสารหลักฐานทีเ่ ก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่
เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณี
เอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (ระเบียบข้อ 127) 02/06/2558 15:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักบริการที่ 1 วังไชยา ถ.นครสวรรค์ เขตดุสติ กรุงเทพ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 022811-2543/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักบริการที่ 2 ถ.ลาลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2791-7034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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3)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนจังหวัด หรือสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (สานักทะเบียนทีจ่ ดั ทาทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูร้ อ้ ง ได้แก่ เจ้าของรายการหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียจะขอให้นายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสาเนารายการเอกสาร
ทะเบียนราษฎรซึ่งเป็ นต้นฉบับ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหารการ ทะเบียน

สานักบริหารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
1)

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง กรณี
เจ้าของรายการ
หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
มาดาเนินการด้วย
ตนเอง)
(ผูม้ อบหมาย
พร้อมหนังสือ
มอบหมาย กรณีท่ี
มีการมอบหมาย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานที่แสดง
ความเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสีย

สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งรือ้ ถอนบ้าน หรือบ้านถูกทาลาย
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรือ้ ถอนบ้าน หรือบ้านถูกทาลาย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้งรือ้ ถอนบ้าน หรือบ้านถูกทาลาย (ระเบียบ ข้อ 34
และ ข้อ 35) 02/06/2558 14:18
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีบ่ า้ นนัน้ ตัง้ อยู่)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูร้ อ้ ง คือ ผูท้ ่ีมีความประสงค์จะแจ้งการรืน้ บ้าน หรือแจ้งบ้านถูกทาลาย
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2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการรือ้ ถอน หรือบ้านถูกทาลาย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร. 14

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งขอทาหน้าทีเ่ ป็ นเจ้าบ้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขอทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้งขอทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 6)
27/05/2558 14:19
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีผ่ รู ้ อ้ งมีชอื่ อยู่)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูร้ อ้ ง ได้แก่ผมู้ ีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในช่องสถานะภาพมิได้ระบุวา่ เป็ นเจ้าบ้าน แต่มีความ
ประสงค์จะทาหน้าที่เป็ นเจ้าบ้าน
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2. เงื่อนไข
(1)กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การยื่นประกอบการ
พิจารณาในเบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียน พิจารณารับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร. 14

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ผรู้ อ้ งประสงค์
จะขอลงรายการ
เป็ นเจ้าบ้าน)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคาสั่งศาลให้ผู้ใดเป็ น
คนสาบสูญ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคาสั่งศาลให้ผใู้ ดเป็ นคนสาบสูญ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน]การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อมีคาสั่งศาลให้ผใู้ ดเป็ นคนสาบสูญ (ระเบียบฯ ข้อ 111/1) 02/06/2558 15:27
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ คุ คลนัน้ มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
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2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้าน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ฉบับเจ้าบ้านที่
ปรากฎชื่อคน
สาบสูญ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนเจ้า
บ้าน
สาเนาคาสั่งศาล หนังสือ
มอบหมาย
พร้อมบัตร
ประจาตัวผู้
มอบหมาย

1

0
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1
0

ฉบับ
ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)
4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลใน
ทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้
ตายไปแล้ว แต่ยงั ไม่ได้จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยงั ไม่ได้จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล (ระเบียบฯ ข้อ 111)
กรณีในเขต และกรณีสานักทะเบียนอื่น 02/06/2558 15:25
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ คุ คลนัน้ มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

0

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(ฉบับเจ้าบ้านที่
ปรากฎชื่อคนตาย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
ผูต้ าย
หนังสือ
มอบหมายและ
บัตรประจาตัวผู้
มอบหมาย

กรมการปกครอง

1

สานักบริหารการ
ทะเบียน
สานักบริหารการ
ทะเบียน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของเจ้าบ้าน)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการ
มอบหมาย)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)
4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านมากกว่า 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
2 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
กรณีมีช่ือและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109) 02/06/2558 15:23
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ่ีเจ้าบ้านมอบอานาจหรือบุคคลที่มีช่ือซา้
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2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนเจ้าบ้าน หรือคนที่ 1 วัน
มีช่ือซา้ โดยให้ยืนยันให้
แน่นอนเพียงแห่งเดียว โดย
รวบรวมหลักฐาน เพื่อเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 2 วัน

1 วัน

-
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14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ฉบับเจ้าบ้านที่มี
รายการบุคคลซา้
กัน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูแ้ จ้งหรือ
ของเจ้าบ้าน)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคน
ต่างด้าวทีม่ ีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มี
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (ระเบียบฯ ข้อ 112)
02/06/2558 15:28
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ ( แห่งท้องทีท่ ผี่ ตู ้ ายมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
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2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานการจด
ทะเบียนคนตาย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
หลักฐานการตาย ที่ออกโดยรัฐบาล
ของประเทศที่มี
การตาย

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(แปลและรับรอง
ความถูกต้องจาก
กระทรวงการ
ต่างประเทศ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้าบ้าน
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร. 14
หนังสือ
มอบหมายและ
บัตรประจาตัว
ประชาชนผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมาย

กรมการปกครอง

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(ที่มีช่ือคนตาย)

1

1

ฉบับ

(กรณีมีการ
มอบหมาย)
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกาหนด กรณีสานักทะเบียนอื่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตายเกินกาหนด กรณีสานักทะเบียนอื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตายเกินกาหนด กรณีสานักทะเบียนอื่น
02/06/2558 14:38
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ตี่ าย หรือทีศ่ พอยูห่ รือมีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทาลาย )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผูต้ ายขณะตาย ผูพ้ บศพ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
พยานบุคคล และพยาน
แวดล้อม และรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
ให้ นายทะเบียน พิจารณา

20 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

-

3/4

14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูต้ าย ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
การตาย ท.ร.4/1
ที่ออกโดย
สถานพยาบาล
ผลการตรวจสาร พันธุกรรม
(DNA)
พยานหลักฐาน อื่น เช่น รูปถ่าย
งานศพของผูต้ าย

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีผตู้ ายเข้ารับ
การรักษาก่อน
ตาย)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของ
ผูต้ าย)
(ถ้ามี)
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกาหนด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตายเกินกาหนด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตายเกินกาหนด (ระเบียนฯ ข้อ 70)
02/06/2558 14:37
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ตี่ าย หรือ ทีศ่ พอยูห่ รือมีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทาลาย )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผูต้ ายขณะตาย ผูพ้ บศพ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหารการ ทะเบียน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และ
รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็นให้ นายทะเบียน
พิจารณา

20 วัน

สานักบริหารการ ทะเบียน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

10 วัน

สานักบริหารการ ทะเบียน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

สานักบริหารการ
ทะเบียน
สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูต้ าย ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
หนังสือรับรอง
การตาย ตาม
แบบ ท.ร. 4/1 ที่
ออกโดย
สถานพยาบาล
ผลตรวจสาร
พันธุกรรม
(DNA)

สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

สานักบริหารการ
ทะเบียน

สานักบริหารการ
ทะเบียน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ที่ผตู้ ายมีช่ืออยู่)

1

0

ฉบับ

(กรณีท่ีคนตายเข้า
รับการรักษาก่อน
ตาย)

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของ
ผูต้ าย)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนกรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน โทร. 1547
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
180 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น (ระเบียบฯ ข้อ
64/1) 02/06/2558 14:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ศี่ พอยู่ หรือมีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทาลาย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผูต้ ายขณะตาย ผูพ้ บศพ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายจากบุคคล
ดังกล่าว
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2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

3 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 ชั่วโมง
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
2)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูต้ าย ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
หนังสือรับรอง
การตาย ท.ร. 4/1
ที่ออกโดย
สถานพยาบาล
ผลตรวจสาร
พันธุกรรม
(DNA)
พยานหลักฐาน
อื่น เช่น รูปถ่าย
งานศพของคน
ตาย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ที่ผตู้ ายมีช่ืออยู่)

1

0

ฉบับ

(กรณีท่ีผตู้ าย
รักษาก่อนตาย)

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ที่สามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของ
ผูต้ ายได้)
(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1/4

คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
37 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ
อันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (ระเบียบฯ ข้อ 68) 02/06/2558 14:42
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ ( แห่งท้องทีท่ ตี่ าย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู้ บศพเป็ นผูแ้ จ้ง
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(2)บุคคลที่ไปกับผูต้ ายหรือผูพ้ บศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

จ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น นายทะเบียน ออก
ใบรับแจ้งการตายเป็ น
หลักฐานให้แก้ผแู้ จ้ง

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

สอบถามความเห็นพนักงาน 30 วัน
ผูท้ ่ีมีหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคติดต่อ หรือ
พนักงานฝ่ ายปกครอง หรือ
ตารวจ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เมื่อได้รบั การแจ้งจาก
พนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ
7 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 37 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ
ผูต้ าย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ที่ผตู้ ายมีช่ืออยู่)

1

ฉบับ

(ถ้ามี)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็ นใคร
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผูต้ ายเป็ นใคร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผูต้ ายเป็ นใคร (ระเบียบ
ฯ ข้อ 65) 02/06/2558 14:40
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเองณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ตี่ าย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู้ บศพเป็ นผูแ้ จ้ง
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(2)บุคคลที่ไปกับผูต้ ายหรือผูพ้ บศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
เอกสารอื่นที่
1
2) เกี่ยวข้องกับ
ผูต้ าย

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
(ระเบียบฯ ข้อ 66) 02/06/2558 14:41
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ตี่ าย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู้ บศพเป็ นผูแ้ จ้ง
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(2)บุคคลที่ไปกับผูต้ ายกรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 24 ชั่วโมง
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
หลักฐานอื่นๆ
เกี่ยวกับผูต้ าย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของผูต้ าย ถ้ามี)

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
(ระเบียบฯ ข้อ 61 และข้อ 63) 02/06/2558 14:35
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ตี่ าย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผพู้ บศพเป็ นผูแ้ จ้ง
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(2)บุคคลที่ไปกับผูต้ ายหรือผูพ้ บศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตัง้ แต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
2)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูต้ าย ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
การตาย ตาม
แบบ ท.ร.4/1
ใบรับแจ้งการ
ตาย ท.ร.4 ตอน
หน้า
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14

สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

-

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีตายใน
สถานพยาบาล)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณีแจ้งต่อ
กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น)
(ที่ผตู้ ายมีช่ืออยู่
ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ-
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2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีท้องทีอ่ ื่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีทอ้ งที่อ่ืน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ พ .ศ. 2551
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีทอ้ งที่อ่ืน (ระเบียบฯ ข้อ
57) 02/06/2558 14:24
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ดิ า มารดา หรือผูป้ กครองทีช่ อบด้วยกฎหมายมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตัง้ แต่พน้ กาหนด 15วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด
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2. ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1)บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง กรณีบคุ คลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(2) ผูท้ ่ียงั ไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

การสอบสวน
89 วัน
พยานหลักฐาน พยาน
บุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้
นายอาเภอ แห่งท้องที่
พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียน พิจารณารับ 1 วัน
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
13. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

-
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน หรือ
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
2)
ด้าว ของบิดา
มารดา หรือ
ผูป้ กครองของ
เด็ก

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)
3)
4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน (ท.ร.14) ที่
มีช่ือบิดา มารดา
หรือผูป้ กครอง
ของเด็ก
รูปถ่ายของเด็ก 2
นิว้ จานวน 2 รูป
หนังสือรับรอง
การเกิด ท.ร.1/1
ผลตรวจสาร
พันธุกรรม
(DNA)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)
(กรณีไม่มีหนังสือ
รับรองการเกิด
ท.ร.1/1 )
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15. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนกรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน โทร. 1547
หมายเหตุ(สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548
หรือ www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
18. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ พ .ศ. 2551
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด (ระเบียบฯ ข้อ 57)
02/06/2558 14:23
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีเ่ ด็กเกิด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตัง้ แต่พน้ กาหนด 15วัน นับแต่วนั ที่เกิด
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2. ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1) บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง กรณีบคุ คลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(2) ผูท้ ่ียงั ไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

รวมรวมพยานหลักฐาน
เสนอให้นายอาเภอแห่ง
ท้องที่พิจารณา อนุมตั ิ/ไม่
อนุมตั ิ และแจ้งผลการ
พิจารณาให้นายทะเบียน
ทราบ

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ 1 วัน
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

89 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน หรือ
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว ของบิดา
มารดา หรือ
ผูป้ กครองของ
เด็ก

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)
3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14 ที่มี
ชื่อบิดา มารดา
หรือผูป้ กครอง
รูปถ่ายของเด็ก 2
นิว้ จานวน 2 รูป
หนังสือรับรอง
การเกิด ตาม
แบบ ท.ร.1/1
หนังสือ
มอบหมาย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(กรณีท่ีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีท่ีมอบหมาย
ให้บคุ คลอื่นเป็ นผู้
แจ้ง)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กทีไ่ ม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิง้ ที่
อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิง้ ที่อยูใ่ นอุปการะ
หรือการสงเคราะห์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ พ .ศ. 2551
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฎ
บุพการี หรือบุพการีทอดทิง้ ที่อยูใ่ นอุปการะ หรือการสงเคราะห์ (ระเบียบฯ ข้อ 59/1) 02/06/2558 14:28
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ หี่ น่วยงานทีอ่ ปุ การะหรือสงเคราะห์เด็กตัง้ อยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ากว่า 18ปี
2. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ชว่ ยเหลือเด็กตามรายชื่อหน่วยงานที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐาน เสนอให้ 89 วัน
นายอาเภอแห่งท้องที่
พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
13. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร. 14

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

หลักฐานการรับ
ตัวเด็กไว้
รูปถ่ายเด็ก 2 นิว้
2 รูป
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับเด็ก หรือ
หลักฐานเอกสาร
และวัตถุพยาน
หนังสือ
มอบหมาย (ถ้า
มี)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะห์ หรือที่
เรียกชื่ออื่น ซึ่งรับ
ตัวเด็กที่รบั แจ้ง
เกิดเอาไว้)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีท่ีมอบหมาย
ให้บคุ คลอื่นเป็ นผู้
แจ้ง)

15. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
18. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิง้
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิง้
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสจู น์สถานะการ
เกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิง้ พ .ศ. 2551
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้
เดียงสาถูกทอดทิง้ (ระเบียบฯ ข้อ 59) 02/06/2558 14:26
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ หี่ น่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทไี่ ด้รบั ตัวเด็กไว้ตงั้ อยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ากว่า 7 ปี
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2. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่รบั ตัวเด็กไว้
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

การสอบสวน
89 วัน
พยานหลักฐาน พยาน
บุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้
นายอาเภอ แห่งท้องที่
พิจารณา อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ 1 วัน
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
13. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้าน ท.ร.14

กรมการปกครอง

1

บันทึกการรับตัว
เด็กไว้

-

รูปถ่ายของเด็ก 2 นิว้ จานวน 2 รูป
หลักฐานอื่นๆ ที เกี่ยวข้องกับตัว
เด็ก ทัง้ พยาน
เอกสาร หรือ
พยานวัตถุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะห์หรือที่
เรียกชื่ออื่น ที่รบั
ตัวเด็กที่แจ้งเกิด
เอาไว้)
(ที่ออกโดย
พนักงานฝ่ าย
ปกครอง หรือ
ตารวจ หรือ
เจ้าหน้าที่พฒ
ั นา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ซึ่งได้รบั ตัวเด็ก
เอาไว้)
-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ
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15. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
18. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
(ระเบียบฯ ข้อ 52 และ ข้อ 54) 02/06/2558 14:21
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น (ทีเ่ กิด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่
(1) กรณีเกิดในบ้าน บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน
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(2) กรณีเกิดนอกบ้าน บิดา หรือมารดา หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากบิดา หรือมารดา
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1)การพิจารณาการได้สญ
ั ชาติของบุตร กรณีท่ีมารดาเป็ นคนต่างด้าว และบิดาเป็ นคนไทย ต้องดาเนินการสอบสวน
พยานบุคคล เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่าบิดาเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ใช้เวลา 1 วัน
(2) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(3) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-

3/5

14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ของผูแ้ จ้ง และ
บัตรประจาตัว
1)
ประชาชนของ
บิดา มรดา (ถ้า
มี)
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
บ้าน หรือสาเนา อาเภอ/สานัก
2) ทะเบียนประวัติ ทะเบียนท้องถิ่น
ของบิดา มารดา
(ถ้ามี)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน
หนังสือรับรอง
การเกิด ตาม
แบบ ท.ร. 1/1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
-

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ที่จะขอเพิ่มชื่อ
เด็กที่เกิด)

0

ฉบับ

(ที่ออกให้โดย
โรงพยาบาลที่เด็ก
เกิด เป็ นกรณีเด็ก
ที่เกิดใน
สถานพยาบาล)
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับแจ้งการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1
ตอนหน้า

1

หนังสือ
มอบหมาย (ถ้า
มี)

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีแจ้งเกิดกับ
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
และเด็กเกิดใน
บ้าน)
(กรณีมอบให้
บุคคลอื่นเป็ นผู้
แจ้ง)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสานักทะเบียนอื่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสานักทะเบียนอื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสานักทะเบียนอื่น (ระเบียบ
ข้อ 56/1) 02/06/2558 14:22
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนแห่งท้องทีท่ บี่ ดิ า มารดา หรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ของเด็กทีเ่ กิดมี
ชือ่ ในทะเบียนบ้าน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากบิดา
มารดาหรือผูป้ กครอง
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2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชนผูแ้ จ้ง
และบัตร
1)
ประจาตัว
ประชาชนบิดา
มารดา (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
บ้านฉบับเจ้า
อาเภอ/สานัก
2) บ้าน ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิ่น

3)

หนังสือรับรอง
การเกิด ท.ร. 1/1
ที่ออกโดย
โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล
หรือผลตรวจสาร
พันธุก์ รรม
(DNA)

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(ที่ปรากฎชื่อบิดา
มารดา หรือ
ผูป้ กครองที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของ
เด็กที่เกิด)
(ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)
ที่ตรวจพิสจู น์จาก
หน่วยงานของรัฐ
หรือสถาบันที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์การ
เป็ นบิดามารดา
ของเด็กที่เกิด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือ
มอบหมาย

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบหมาย
ให้บคุ คลอื่นแจ้ง
แทน)
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ที่
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของพยานบุคคล
ที่มาให้ถอ้ ยคา
อย่างน้อย 2 คน)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ บุคคลทีไ่ ด้มีการลงรายการ "ตายหรือจาหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับทีม่ ี
เลขประจาตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสาคัญผิดในข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจาหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสาคัญผิดในข้อเท็จจริง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจาหน่าย"
ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจาตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสาคัญผิดในข้อเท็จจริง (ระเบียบฯ
ข้อ 99) 02/06/2558 15:09
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ คุ คลนัน้ เคยมีชอื่ ในทะเบียนบ้านก่อนถูกลงรายการ "ตายหรือจาหน่าย")
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
20 วัน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของผู้
ขอเพิ่มชื่อ และสาเหตุท่ีมี
การแจ้งการตาย หรือการ
จาหน่ายรายการบุคคล เพื่อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สอบสวนว่าเป็ นการแจ้งโดย
ทุจริตหรือไม่ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายอาเภอ พิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
การพิจารณา

3)

เมื่อได้รบั แจ้งจาก
10 วัน
นายอาเภอแล้ว นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการ
ยกเลิกการลงรายการ และ
แจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้าน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
กรมการปกครอง

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่มีการลง
รายการ "ตายหรือ
จาหน่าย")
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี )
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
มรณบัตร หรือใบ สานักทะเบียน
รับแจ้งการตาย อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีลงรายการ
"ตาย")

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลีย้ งดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดูของ
บุคคล หน่วยงานเอกชน (ระเบียบฯ ข้อ 98) 02/06/2558 15:08
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภูมิลาเนาอยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ ผูอ้ ปุ การะ หรือหน่วยงานที่อปุ การะ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสอนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
และบุคคลที่นา่ เชื่อถือ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็นเสนอให้
นายอาเภอ พิจารณา
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ

20 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

เมื่อได้รบั แจ้งจาก
10 วัน
นายอาเภอแล้ว นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการ
เพิ่มชื่อ และแจ้งให้ผขู้ อเพิ่ม
ชื่อทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

-
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14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้าน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

หลักฐานรับตัว
เด็กไว้อปุ การะ
หลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก
ที่ขอเพิ่มชื่อ เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
จดหมาย
ภาพถ่าย

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
(ถ้ามี)

1

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1)

2)

3)

หมายเหตุ
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

1/5

คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็ นคนมีสัญชาติไทยขอเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่
มีหลักฐานมาแสดง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีบคุ คลอ้างว่าเป็ นคนมีสญ
ั ชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมา
แสดง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีบคุ คลอ้างว่าเป็ นคนมีสญ
ั ชาติไทยขอเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (ระเบียบฯ ข้อ 97) 02/06/2558 15:07
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผขู ้ อเพิ่มชือ่ นัน้ มีภูมิลาเนาอยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูข้ อเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนผูร้ อ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมา ของผู้
ขอเพิ่มชื่อ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอให้ นายอาเภอท้องที่

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
การพิจารณา

3)

เมื่อได้รบั แจ้งจาก
10 วัน
นายอาเภอแล้ว นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการ
เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน
และแจ้งให้ผขู้ อเพิ่มชื่อ
ทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
เช่น บัตร
ประจาตัว
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

หลักฐานราชการ อื่น เช่น หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลทีถ่ ูกจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจาก
มีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีบคุ คลที่ถกู จาหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีช่ือและ
รายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีบคุ คลที่ถกู จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีช่ือและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ระเบียบฯ ข้อ 99/1) 02/06/2558 15:12
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ คุ คลนัน้ มีภูมิลาเนาอยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนสอบสวนผูร้ อ้ ง 20 วัน
เจ้าบ้าน บิดา มารดา พยาน
บุคคลที่นา่ เชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็ นมาของผูข้ อเพิ่ม
ชื่อ และสาเหตุท่ีมีการแจ้ง
การตาย หรือการจาหน่าย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายการบุคคล เพื่อ
สอบสวนว่าเป็ นการแจ้งโดย
ทุจริตหรือไม่ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายอาเภอ ท้องที่
พิจารณาอนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
การพิจารณา

3)

เมื่อได้รบั แจ้งจาก
10 วัน
นายอาเภอแล้ว นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และ
แจ้งให้ผรู้ อ้ งทราบ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักบริหารการ 1
1) บ้าน
ทะเบียน
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ผรู้ อ้ ง
ถูกจาหน่าย
เนื่องจากทุจริต)
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐาน
ทะเบียนที่มี
รายการของผูข้ อ
เพิ่มชื่อ เช่น
บัญชี
สามะโนครัว
ทะเบียนสมรส
เอกสารทะเบียน
ราษฎร เช่น
ทะเบียนบ้าน
ท.ร.13 , ทะเบียน
ประวัติ ท.ร. 38/1
หรือ ท.ร. 38 ข
เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
หรือใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าวของบิดา
มารดา (กรณีผู้
ขอเพิ่มชื่อมีบดิ า
มารดา เป็ นคน
ต่างด้าว)

สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(ถ้ามี)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็ นอย่างอื่น หรือโดยคาสั่งของศาลถึงทีส่ ุด หรือเพิกถอนใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีบคุ คลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายซึ่งไม่
อาจพิจารณาสั่งการเป็ นอย่างอื่น หรือโดยคาสั่งของศาลถึงที่สดุ หรือเพิกถอนใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีบคุ คลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติ
ไทย โดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็ นอย่างอื่น หรือโดยคาสั่งของศาลถึงที่สดุ หรือเพิกถอน
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว (ระเบียบฯ ข้อ 104) 02/06/2558 15:19
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา
20 วัน
มารดา (ถ้ามี) ผูข้ อเพิ่มชื่อ
และบุคคลที่นา่ เชื่อถือ ให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตขิ องผูข้ อเพิ่มชื่อ บิดา
มารดา โดยเฉพาะสถานที่

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-

3/5

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เกิด ข้อเท็จจริง และ
สัญชาติ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา
การพิจารณา
3)

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
่ที รายการเอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้าบ้าน
หลักฐาน
ทะเบียนที่มี
รายการบุคคล
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ
เช่น บัญชี
สามะโนครัว
ทะเบียนสมรส
เอกสารทะเบียน
ราษฎร เช่น
ทะเบียนบ้าน
ท.ร.13 ทะเบียน
ประวัติ ท.ร.38/1
ท.ร. 38ข
เอกสารที่ทาง
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
ทหาร ใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ หรือ
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้าว (กรณีท่ีมี
บิดา มารดา เป็ น
คนต่างด้าว)

กรมการปกครอง

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนกรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน โทร. 1547
หมายเหตุ(สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548
หรือ www.bora.dopa.go.th)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี
พ.ศ. 2499 (ระเบียบฯ ข้อ 93) 02/06/2558 14:55
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหริอสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีบ่ คุ คลนัน้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. จะต้องเป็ นผูท้ ่ีเกิดก่อนวันที่ 1มิถนุ ายน 2499
2. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
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3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียน ตรวจสอบ
20 วัน
พยานหลักฐาน พยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และ
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ความเห็นให้ นายอาเภอ
แห่งท้องที่ พิจารณา อนุมตั ิ/
ไม่อนุมตั ิ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

นายทะเบียนอาเภอหรือ
10 วัน
นายทะเบียนท้องถิ่น
ดาเนินการเพิ่มชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน และแจ้งให้ผู้
ร้องทราบ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชน

กรมการปกครอง

1

หลักฐานที่มี
รายการบุคคล
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา )
(ถ้ามี)
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ที่

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
เช่น บัญชี
สามะโนครัว
ทะเบียนสมรส
เอกสารที่ราชการ สานักบริหารการ
ออกให้ เช่น
ทะเบียน
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก

5/5

19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี
พ.ศ. 2499 (ระเบียบฯ ข้อ 93) 02/06/2558 14:55
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหริอสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีบ่ คุ คลนัน้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. จะต้องเป็ นผูท้ ่ีเกิดก่อนวันที่ 1มิถนุ ายน 2499
2. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ

2/5

3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียน ตรวจสอบ
20 วัน
พยานหลักฐาน พยาน
บุคคล พยานแวดล้อม และ
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ความเห็นให้ นายอาเภอ
แห่งท้องที่ พิจารณา อนุมตั ิ/
ไม่อนุมตั ิ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

นายทะเบียนอาเภอหรือ
10 วัน
นายทะเบียนท้องถิ่น
ดาเนินการเพิ่มชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน และแจ้งให้ผู้
ร้องทราบ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1) บ้าน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบ้านที่จะขอ
เพิ่มชื่อ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชน

กรมการปกครอง

1

หลักฐานที่มี
รายการบุคคล
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูร้ อ้ ง ถ้ามี
เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา )
(ถ้ามี)
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ที่

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
เช่น บัญชี
สามะโนครัว
ทะเบียนสมรส
เอกสารที่ราชการ สานักบริหารการ
ออกให้ เช่น
ทะเบียน
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก

5/5

19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การเพิม่ ชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยทีเ่ ดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือ
เดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity)
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของ
ต่างประเทศ หรือหนังสือสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity) (ระเบียบ
ฯ ข้อ 96/1) 02/06/2558 15:00
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ นู ้ นั้ มีภูมิลาเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ผูย้ ่ืนคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

กรณีท่ีผขู้ อเพิ่มชื่อมีเอกสาร 60 วัน
ราชการที่ระบุวา่ เป็ นผูม้ ี
สัญชาติไทย ให้ทาเรื่อง
ตรวจสอบไปยังหน่วยงาน
ราชการที่ออกเอกสาร
ดังกล่าว

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

เมื่อได้รบั แจ้งจากหน่วยงาน 20 วัน
ที่ออกเอกสารราชการระบุ
ว่าผูข้ อเพิ่มชื่อเป็ นผูม้ ี
สัญชาติไทยแล้ว ให้
สอบสวนเจ้าบ้าน พร้อมคา
ยินยอมให้เพิ่มชื่อ ผูแ้ จ้ง
และบุคคลที่นา่ เชื่อถือ โดย
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ความเห็น เสนอให้ นาย
ทะเบียนอาเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา

การพิจารณา

นายทะเบียนอาเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา อนุญาต/ไม่
อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน สานักทะเบียน
1
1)
บ้าน
อาเภอ/สานัก

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่ผรู้ อ้ งขอเพิ่มชื่อ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

หลักฐานที่มี
รายการบุคคล
ของผูข้ อเพิ่มชื่อ

-

1

2)

1

ฉบับ

0

ฉบับ

(ถ้ามี เช่น บัตร
ประจาตัว
ประชาชนขาวดา
ฯลฯ)
(เช่น หนังสือ
เดินทางของ
ต่างประเทศ หรือ
หนังสือสาคัญ
ประจาตัว
หลักฐาน
การศึกษา หรือ
หลักฐานทหาร ถ้า
มี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่สูญหาย หรือชารุ ดก่อนแจ้งย้าย
เข้า
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยูส่ ญ
ู หาย หรือชารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยูส่ ญ
ู หาย
หรือชารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 91) 02/06/2558 14:53
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ อี่ อกใบแจ้งการย้ายออก)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ บุคคลที่ลงชื่อแจ้งย้ายออกในใบแจ้งการย้ายที่อยูฉ่ บับที่สญ
ู หาย
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2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และ
แจ้งผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูไ้ ด้รบั
มอบหมาย)
(ของผูย้ า้ ยคนอื่นๆ
ที่มีช่ือเป็ นผูย้ า้ ย
ออกในใบแจ้งย้าย
ที่อยูฉ่ บับที่สญ
ู
หายหรือชารุด
กรณีผยู้ า้ ยออก
มากกว่า 1 ราย)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ
ข้อ 85) 02/06/2558 14:51
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ผี่ ขู ้ อย้ายมีชอื่ ในทะเบียนบ้านกลาง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.ผูแ้ จ้ง ได้แก่
(1)ผูข้ อย้าย ซึ่งมีช่ืออยูใ่ นทะเบียนบ้านกลางของสานักทะเบียน
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(2)บิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครอง (กรณีผมู้ ีช่ือในทะเบียนบ้านกลางเป็ นผูเ้ ยาว์)
(3)ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย (กรณีผมู้ ีช่ือในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้ดว้ ยตนเองเนื่องจาก
เป็ นเป็ นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรือเป็ นผูเ้ จ็บป่ วยทุพลภาพ หรือกรณีจาเป็ นอื่น )
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐาน พยาน
บุคคล และพยานแวดล้อม
พร้อมเสนอความเห็นให้
นายทะเบียนพิจารณา

20 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

10 วัน

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ของผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูย้ า้ ยซึ่งมีช่ือ
อยูใ่ นทะเบียน
บ้านกลาง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
ได้รบั มอบหมาย

กรมการปกครอง

1

บัตรประจาตัว
ของเจ้าบ้าน

กรมการปกครอง

ทะเบียนบ้าน
ฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร. 14

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้อมหนังสือ
มอบหมาย กรณีท่ี
มีการมอบให้แจ้ง
แทน)
(ที่ยินยอมให้ยา้ ย
เข้าทะเบียนบ้าน
ท.ร. 14)
(ที่จะแจ้งย้ายเข้า)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออก
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายออก
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออก (ระเบียบฯ ข้อ 79) 02/06/2558
14:44
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ ยู ้ า้ ยมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ยา้ ยออก
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

2)

3)

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง ในฐานะ
เจ้าบ้าน)
(กรณีได้รบั
มอบหมาย ต้องมี
บัตรประจาตัว
ประชาชนผูม้ อบ
และหนังสือ
มอบหมายจาก
เจ้าบ้าน)
(ของผูย้ า้ ยที่อยู่
ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
ใบรับแจ้งการ
ย้ายที่อยู่ ท.ร.6
ตอนหน้า

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักบริหารการ
ทะเบียน

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ที่จะย้ายออก)

0

ฉบับ

(กรณีแจ้งย้ายกับ
กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น)
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบฯ ข้อ 90)
02/06/2558 14:47
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ า้ นหลังทีจ่ ะย้ายเข้าตัง้ อยูใ่ นเขตพืน้ ที่ เป็ นสานักทะเบียนปลายทาง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ ผูย้ า้ ยที่อยู่ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่เวลาที่ยา้ ยเข้า
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูแ้ จ้ง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้งการย้ายที่ สานักทะเบียน
อยู่ ท.ร. 6
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สาเนาทะเบีน
สานักทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
อาเภอ/สานัก
บ้าน ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิ่น
สาเนาบัตร
ประจาตัวเจ้า
บ้าน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(บ้านที่ประสงค์จะ
ย้ายเข้า)

1

0

ฉบับ

(พร้อมคายินยอม
เป็ นหนังสือ กรณี
ไม่ได้มาแสดงตน
ต่อนายทะเบียน)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ-
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4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ของคนไปต่างประเทศ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายที่อยูข่ องคนไปต่างประเทศ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายที่อยูข่ องคนไปต่างประเทศ (ระเบียบฯ
ข้อ 87) 02/06/2558 14:48
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีค่ นไปต่างประเทศมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้งได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่คนไปอยูต่ า่ งประเทศ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15วัน
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง ในฐานะ
เจ้าบ้าน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
หลักฐานการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ
บัตรประจาตัวผู้
ไดัรบั มอบหมาย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

สานักบริหารการ
ทะเบียน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ที่คนไป
ต่างประเทศมีช่ือ
อยู่)
(ถ้ามี)

(หนังสือ
มอบหมาย กรณี
ได้รบั มอบให้แจ้ง
แทน)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ-
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3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ของคนทีอ่ อกไปจากบ้านเป็ นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ทใี่ ด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายที่อยูข่ องคนที่ออกไปจากบ้านเป็ นเวลานาน และไม่รูว้ า่ ไปอยูท่ ่ีใด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายที่อยูข่ องคนที่ออกไปจากบ้านเป็ น
เวลานาน และไม่รูว้ า่ ไปอยูท่ ่ีใด (ระเบียบฯ ข้อ 81) 02/06/2558 14:49
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ผี่ อู ้ อกไปจากบ้านมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ออกไปจากบ้านไปครบ 180 วัน
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ

หมายเหตุ

-

-
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผูแ้ จ้ง ในฐานะ
เจ้าบ้าน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร. 14
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับตัว
บุคคลที่ออกไป
จากบ้าน เช่น
สาเนาบัตร
ประจาตัว (ถ้ามี)
บัตประจาตัวของ
ผูไ้ ด้รบั
มอบหมาย

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

กรมการปกครอง

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ที่ผทู้ ่ีออกจาก
บ้านมีช่ืออยู่)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(พร้อมด้วย
หนังสือมอบหมาย
กรณีท่ีได้รบั
มอบหมายให้แจ้ง
แทน)
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายเข้า
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายเข้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 89) 02/06/2558
14:45
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ บี่ า้ นหลังทีย่ า้ ยเข้าตัง้ อยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕วันนับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้า
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3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เจ้าบ้านที่
ประสงค์จะย้าย
เข้า)
(ของผูย้ า้ ยที่อยู่
ถ้ามี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
ใบรับแจ้งการ
ย้ายที่อยู่

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ที่ประสงค์จะย้าย
เข้า)

0

ฉบับ

(ที่ได้รบั มาจาก
การย้ายออก ซึ่ง
เจ้าบ้านได้ลงชื่อ
ยินยอมให้ยา้ ย
เข้า)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ-
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2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าทีเ่ ดิม
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (ระเบียบฯ ข้อ 83)
02/06/2558 14:51
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ อี่ อกใบแจ้งย้ายออก)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากเจ้าบ้าน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(เจ้าบ้านหลังเดิม)

0

ฉบับ

(ผูท้ ่ีได้รบั
มอบหมาย พร้อม
ด้วยหนังสือ
มอบหมาย กรณี
ได้รบั มอบหมาย
ให้แจ้งแทน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
ใบรับแจ้งการ
ย้ายที่อยู่

กรมการปกครอง

1

สานักบริหารการ
ทะเบียน
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของผูย้ า้ ยที่อยู่
ถ้ามี)
(ที่ผยู้ า้ ยมีช่ือครัง้
สุดท้ายก่อนการ
ย้ายออก)
(ที่ได้รบั มาจากใบ
แจ้งการย้ายออก)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
20 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (ระเบียบฯ ข้อ
69) 02/06/2558 14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ - พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูร้ อ้ ง ได้แก่ผปู้ ระสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
2. เงื่อนไข
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(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

-

-
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ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
ใบมรณบัตร

กรมการปกครอง

1

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

(ของผูต้ าย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
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19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร ฝ่ ายปกครอง สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานทะเบียนราษฎร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียน
เดียวกัน (ระเบียบฯ ข้อ 84) 02/06/2558 14:46
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการสานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. พักกลางวัน 12.00-13.00 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องทีท่ ผี่ ยู ้ า้ ยทีอ่ ยูม่ ีชอื่ ในทะเบียนบ้าน และบ้านหลังทีจ่ ะย้ายเข้าอยูต่ งั้ อยูใ่ นเขตสานัก
ทะเบียนเดียวกัน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข(ถ้ามี) ในการยืน่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูแ้ จ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
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2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ยา้ ยเข้าอยูใ่ นบ้าน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้งเป็ นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็ นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีท่ีมีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทัง้ นี ้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง เพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รบั เรื่องคาขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาใน
เบือ้ งต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รบั แจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
2)
ประชาชน
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
3)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ผูแ้ จ้ง)

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(เจ้าบ้านที่ยินยอม
ให้ยา้ ยเข้า)
(ของผูย้ า้ ยที่อยูถ่ า้
มี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน่ เพิม่ เติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้า
บ้าน ท.ร.14
ใบรับแจ้งการ
ย้ายออกตาม
แบบ ท.ร.6 ตอน
หน้า

สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น
สานักทะเบียน
อาเภอ/สานัก
ทะเบียนท้องถิ่น

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี www.prachincity.go.th
หมายเหตุ-

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ยา้ ย
ออก และที่ยา้ ย
เข้า)
(กรณีแจ้งย้ายกับ
กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น)
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2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
่ มิ พ์
วันทีพ
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผป
ู้ ่ วยเอดส์
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผป
ู้ ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและกำรมีสว่
นร่วม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ
่ กำรยังชีพขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผป
ู้ ่ วยเอดส์ 22/05/2558 16:47
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร กองสวัสดิกำรเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร (วันและเวลำรำชกำร) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทีย่ ง)

หมำยเหตุ ทุกวันเวลำรำชกำร

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ
่ กำรยังชีพขององค์กรป
กครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
๒๕๔๘กำหนดให้ผป
ู้ ่ วยเอดส์ทม
ี่ ค
ี ุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯและมีควำมประสงค์จะ
ขอรับกำรสงเครำะห์ให้ยน
ื่ คำขอต่อผูบ
้ ริหำรท้องถิน
่ ทีต
่ นมีผู้ลำเนำอยูก
่ รณีไม่สำมำรถเดิ
นทำงมำยืน
่ คำขอรับกำรสงเครำะห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบอำนำจให้ผอ
ู้ ุปกำระมำดำเนินกำ
รก็ได้
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หลักเกณฑ์
ผูม
้ ีสท
ิ ธิจะได้รบั เงินสงเครำะห์ตอ
้ งเป็ นผูม
้ ค
ี ุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูป
้ ่ วยเอดส์ทแ
ี่ พทย์ได้รบั รองและทำกำรวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมลิ ำเนำอยูใ่ นเขตพืน
้ ทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
3.
มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพหรือถูกทอดทิง้ หรือขำดผูอ
้ ุปกำระเลี้ยงดูหรือไม่สำมำร
ถประกอบอำชีพเลีย้ งตนเองได้ในกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผป
ู้ ่ วยเอดส์ผป
ู้ ่ วยเอดส์ทไี่ ด้ร บ
ั
ควำมเดือดร้อนกว่ำหรือผูท
้ ม
ี่ ีปญ
ั หำซำ้ ซ้อนหรือผูท
้ อ
ี่ ยูอ
่ ำศัยอยูใ่ นพืน
้ ทีห
่ ำ่ งไกลทุรกันดำ
รยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรพิจำรณำก่อน
วิธีกำร
1.
ผูป
้ ่ วยเอดส์ยน
ื่ คำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ณที่
ทำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ด้วยตนเองหรือมอบอำนำจให้ผอ
ู้ ุปกำระมำดำเนินกำร
ก็ได้
2.
ผูป
้ ่ วยเอดส์รบั กำรตรวจสภำพควำมเป็ นอยูค
่ ุณสมบัติวำ่ สมควรได้รบั กำรสงเครำะห์หรือ
ไม่โดยพิจำรณำจำกควำมเดือดร้อนเป็ นผูท
้ ม
ี่ ีปญ
ั หำซำ้ ซ้อนหรือเป็ นผูท
้ อ
ี่ ยูอ
่ ำศัยอยู่ในพืน
้
ทีห
่ ำ่ งไกลทุรกันดำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.กรณีผป
ู้ ่ วยเอดส์ทไี่ ด้รบั เบี้ยยังชีพย้ำยทีอ่ ยูถ
่ ือว่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบต้อง
ไปยืน
่ ควำมประสงค์ตอ
่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่งใหม่ทต
ี่ นย้ำยไปเพือ
่ พิจำรณำให
ม่
13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน
้ ตอน

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์จะขอรับ 45 นำที กรมส่งเสริม
กสำร
กำรสงเครำะห์หรือผู้
กำรปกครอง
รับมอบอำนำจยืน
่ คำ
ท้องถิน
่
ขอพร้อมเอกสำรหลั
กฐำนและเจ้ำหน้ำที่
1)
ตรวจสอบคำร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกส
ำรหลักฐำนประกอบ

กำรพิจำรณำ

ออกใบนัดหมำยตรว 15 นำที
จสภำพควำมเป็ นอยู่
และคุณสมบัติ

กรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิน
่

กำรพิจำรณำ

ตรวจสภำพควำมเป็
นอยูแ
่ ละคุณสมบัติข
องผูท
้ ป
ี่ ระสงค์รบั กำ
รสงเครำะห์

7 วัน

กรมส่งเสริม
กำรปกครอง
ท้องถิน
่

4) กำรพิจำรณำ

จัดทำทะเบียนประวั

5

กรมส่งเสริม

2)

3)

หมำยเหตุ
(1.
ระยะเวลำ :
45 นำที
(ระบุระยะเว
ลำจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเทศบ
ำลเมืองปรำจี
นบุรี
(1.
ระยะเวลำ :
15 นำที
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือ
ทม.ปจ.
(1.
ระยะเวลำ :
ไม่เกิน 7
วันนับจำกได้
รับคำขอ
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเมือง
ปรำจีนบุรี
(1.
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ที่

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
ติพร้อมเอกสำรหลัก วัน
กำรปกครอง
ฐำนประกอบควำมเ
ท้องถิน
่
ห็นเพือ
่ เสนอผูบ
้ ริหำ
รพิจำรณำ

กำรพิจำรณำ

5)

พิจำรณำอนุม ัติ

7 วัน

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ :
ไม่เกิน 5
วันนับจำกกำ
รออกตรวจส
ภำพควำมเป็
นอยู่
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเมือง
ปรำจีนบุรี
กรมส่งเสริม (1.
กำรปกครอง ระยะเวลำ :
ท้องถิน
่
ไม่เกิน 7
วันนับแต่วน
ั
ทีย่ น
ื่ คำขอ
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
ผูร้ บั ผิดชอบ
คือผูบ
้ ริหำรอ
งค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน
่
3.
กรณีมีขอ
้ ขัด
ข้องเกีย่ วกับ
กำรพิจำรณำ
ได้แก่สภำพค
วำมเป็ นอยูค
่ ุ
ณสมบัตห
ิ รือ
ข้อจำกัดด้ำน
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ที่

ประเภทขัน
้ ตอน

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
งบประมำณจ
ะแจ้งเหตุข ัด
ข้องทีไ่ ม่สำม
ำรถให้กำรสง
เครำะห์ให้ผู้
ขอทรำบไม่เ
กินระยะเวลำ
ทีก
่ ำหนด
)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 19 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
บัตรประจำตั 1
1
วประชำชน
หรือบัตรอืน
่
ทีอ
่ อกให้โด
1)
ยหน่ วยงำน
ของรัฐทีม
่ ีรู
ปถ่ำยพร้อม
สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 1
1
2)
พร้อมสำเนำ
สมุดบัญชีเงิ 1
1
นฝำกธนำค
ำรพร้อมสำเ
3)
นำ
(กรณีทผ
ี่ ข
ู้ อ
รับเงินเบี้ยยั

หน่ วย
นับเอก หมำยเหตุ
สำร
ชุด
-

ชุด

-

ชุด

-
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รำยกำรเอก
ที่ สำรยืนยันตั
วตน
งชีพผูป
้ ระส
งค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุประสง
ค์ขอรับเงินเ
บี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุผำ่ นธน
ำคำร)
หนังสือมอบ
อำนำจ
(กรณีมอบ
4)
อำนำจให้ดำ
เนินกำรแท
น)
บัตรประจำตั
วประชำชน
หรือบัตรอืน
่
ทีอ
่ อกให้โด
ยหน่ วยงำน
ของรัฐทีม
่ ีรู
ปถ่ำยพร้อม
5)
สำเนำของผู้
รับมอบอำน
ำจ
(กรณีมอบ
อำนำจให้ดำ
เนินกำรแท
น)
สมุดบัญชีเงิ
นฝำกธนำค
ำรพร้อมสำเ
6) นำของผูร้ บั
มอบอำนำจ
(กรณีทผ
ี่ ข
ู้ อ
รับเงินเบี้ยยั

หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
สำร
ำร
นับเอก
ครัฐผูอ
้ อกเอก
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
งชีพผูป
้ ระส
งค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุประสง
ค์ขอรับเงินเ
บี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุผำ่ นธน
ำคำรของผูร้ ั
บมอบอำนำ
จ)

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

ไม่พบเอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนถนนแจ้งพัฒนำ ตำบลหน้ำเมือง อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี
www.Prachincity.go.th โทร. 037-211028 ต่อ 112
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ 20/07/2558
สถำนะ
เผยแพร่คม
ู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ว
จัดทำโดย เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
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อนุมตั โิ ด นำยกเทศมนตรีเมืองปรำ
ย
จีนบุรี
เผยแพร่โ เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ดย
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและกำรมีสว่
นร่วม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่ วยเดียว
้ ทะเบียน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:ขึน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิ
กำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นำที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร 22/05/2558 11:38
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร (วันเวลำรำชกำร) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทีย่ ง)
หมำยเหตุ (ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ควำมพิกำรให้คนพิกำรขอ
งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2553
กำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ให้คนพิกำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเ
บี้ยควำมพิกำร
ในปี งบประมำณถัดไปณทีท
่ ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ทีต
่ นมีภูมลิ ำเนำหรือสถ
ำนทีท
่ อ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ กำหนดหลักเกณฑ์
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ผูม
้ ีสท
ิ ธิจะได้รบั เงินเบีย้ ควำมพิกำรต้องเป็ นผูม
้ ค
ี ุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมดังต่อ
ไปนี้
1. มีสญ
ั ชำติไทย
2. มีภูมลิ ำเนำอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตำมทะเบียนบ้ำน
3.มีบตั รประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวต
ิ คนพิกำร
4.ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูใ่ นควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ
ในกำรยืน
่ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ควำมพิกำรคนพิกำรหรือผูด
้ ูแลคนพิกำรจะต้องแส
ดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำรหรือผูด
้ ูแลคนพิกำรผูแ
้ ทนโดยชอบธรรมผูพ
้ ท
ิ กั ษ์ ผอ
ู้ นุบ
ำลแล้วแต่กรณี
ในกรณีทค
ี่ นพิกำรเป็ นผูเ้ ยำว์ซงึ่ มีผแ
ู้ ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ค
วำมสำมำรถให้ผแ
ู้ ทนโดยชอบธรรมผูพ
้ ท
ิ ักษ์ หรือผูอ
้ นุบำลแล้วแต่กรณียน
ื่ คำขอแทนโดย
แสดงหลักฐำนกำรเป็ นผูแ
้ ทนดังกล่ำว
วิธีกำร
1.
คนพิกำรทีจ่ ะมีสท
ิ ธิรบั เงินเบีย้ ควำมพิกำรในปี งบประมำณถัดไปให้คนพิกำรหรือผูด
้ ูแลค
นพิกำรผูแ
้ ทนโดยชอบธรรมผูพ
้ ท
ิ ักษ์ ผอ
ู้ นุบำลแล้วแต่กรณียน
ื่ คำขอตำมแบบพร้อมเอกส
ำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ณสถำนทีแ
่ ละภำยในระยะเวลำทีอ
่ งค์กรปกคร
องส่วนท้องถิน
่ ประกำศกำหนด
2.กรณีคนพิกำรทีไ่ ด้รบั เงินเบีย้ ควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในปี งบประม
ำณทีผ
่ ำ่ นมำให้ถือว่ำเป็ นผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเบีย้ ควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แ
ล้ว
3.
กรณีคนพิกำรทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิได้รบั เบีย้ ควำมพิกำรได้ยำ้ ยทีอ
่ ยูแ
่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเ
บี้ยควำมพิกำรต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่งใหม่ทต
ี่ นย้ำยไป
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13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์จะขอรับ 20 นำที กรมส่งเสริม
กสำร
เบี้ยควำมพิกำรในปี
กำรปกครอง
งบประมำณถัดไปห
ท้องถิน
่
รือผูร้ บั มอบอำนำจยื่
นคำขอพร้อมเอกสำ
1)
รหลักฐำนและเจ้ำห
น้ำทีต
่ รวจสอบคำร้อ
งขอลงทะเบียนและเ
อกสำรหลักฐำนประ
กอบ
กำรพิจำรณำ

ออกใบรับลงทะเบีย 10 นำที
นตำมแบบยืน
่ คำขอ
ลงทะเบียนให้ผข
ู้ อล
งทะเบียน

2)

หมำยเหตุ

(1.
ระยะเวลำ :
20 นำที
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเมือง
ปรำจีนบุรี
กรมส่งเสริม (1.
กำรปกครอง ระยะเวลำ :
ท้องถิน
่
10 นำที
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเมือง
ปรำจีนบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นำที
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
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ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอก
สำรยืนยันตั
วตน
บัตรประจำตั
วคนพิกำรต
ำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่
งเสริมกำรคุ
ณภำพชีวต
ิ ค
นพิกำรพร้อ
มสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมสำเนำ
สมุดบัญชีเงิ
นฝำกธนำค
ำรพร้อมสำเ
นำ
(กรณีทผ
ี่ ข
ู้ อ
รับเงินเบี้ยค
วำมพิกำรป
ระสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชี
พผูส
้ ูงอำยุผำ่
นธนำคำร)
บัตรประจำตั
วประชำชน
หรือบัตรอืน
่
ทีอ
่ อกโดยห
น่ วยงำนของ
รัฐทีม
่ ีรูปถ่ำ
ยพร้อมสำเน
ำของผูด
้ ูแล
คนพิกำรผูแ
้
ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ
้ ท
ิ กั
ษ์ ผอ
ู้ นุบำลแ
ล้วแต่กรณี
(กรณียน
ื ่ คำ

หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
ครัฐผูอ
้ อกเอก
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
1
1
ชุด
-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิ 1
1
ชุด
นฝำกธนำค
ำรพร้อมสำเ
นำของผูด
้ ูแ
ลคนพิกำรผู้
แทนโดยชอ
บธรรมผูพ
้ ท
ิ ั
กษ์ ผอ
ู้ นุบำล
แล้วแต่กรณี
(กรณีทค
ี่ นพิ
กำรเป็ นผูเ้ ย
ำว์ซงึ่ มีผแ
ู้ ท
นโดยชอบค
5) นเสมือนไร้
ควำมสำมำร
ถหรือคนไร้
ควำมสำมำร
ถให้ผแ
ู้ ทนโ
ดยชอบธรร
มผูพ
้ ท
ิ กั ษ์ห
รือผูอ
้ นุบำล
แล้วแต่กรณี
กำรยืน
่ คำขอ
แทนต้องแส
ดงหลักฐำน
กำรเป็ นผูแ
้
ทนดังกล่ำว)
15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

ไม่พบเอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม

หมำยเหตุ

6/6

16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนำ ตำบลหน้ำเมือง
อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี
www.Prachincity.go.th โทร. 037-211028 ต่อ 112
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร

-

19.

หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ 20/07/2558
สถำนะ
เผยแพร่คม
ู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ว
จัดทำโดย เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
อนุมตั โิ ด นำยกเทศมนตรีเมืองปรำ
ย
จีนบุรี
เผยแพร่โ เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ดย
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุ
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุ
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและกำรมีสว่
นร่วม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่ วยเดียว
้ ทะเบียน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:ขึน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุของอ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุ 22/05/2558 15:52
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร กองสวัสดิกำร เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร (วันเวลำรำชกำร) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทีย่ ง)
หมำยเหตุ (ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2552
กำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ให้ผท
ู้ จี่ ะมีอำยุครบหกสิบปี บริบูรณ์ขน
ึ้ ไปใน
ปี งบประมำณถัดไปและมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนมำลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส
้ ูงอำยุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ทีต
่ นมีภูมลิ ำเนำณสำนักงำนขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิน
่ หรือสถำนทีท
่ อ
ี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ กำหนดหลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชำติไทย
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2.มีภูมลิ ำเนำอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตำมทะเบียนบ้ำน
3.มีอำยุหกสิบปี บริบูรณ์ขน
ึ้ ไปซึง่ ได้ลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุตอ
่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบ
ั สวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อน
ื่ ใดจำกหน่ วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรื
อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ได้แก่ผรู้ บั บำนำญเบี้ยหวัดบำนำญพิเศษหรือเงินอืน
่ ใดในลั
กษณะเดียวกันผูส
้ ูงอำยุทอ
ี่ ยูใ่ นสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ผู้
ได้รบั เงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้ประจำหรือผลประโยชน์อย่ำงอืน
่ ทีร่ ฐั หรือองค์กรปกค
รองส่วนท้องถิน
่ จัดให้เป็ นประจำยกเว้นผูพ
้ ก
ิ ำรและผูป
้ ่ วยเอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมห
ำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ
่ กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2548
ในกำรยืน
่ คำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุผส
ู้ ูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสง
ค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุโดยวิธีใดวิธห
ี นึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจจำกผูม
้ ีสท
ิ ธิ
2.โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผูม
้ ีสท
ิ ธิหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ในนำมบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจจำกผูม
้ ีสท
ิ ธิ
วิธีกำร

1.ผูท
้ จี่ ะมีสท
ิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุในปี งบประมำณถัดไปยืน
่ คำขอตำมแบบพร้อมเอ
กสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ณสถำนทีแ
่ ละภำยในระยะเวลำทีอ
่ งค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน
่ ประกำศกำหนดด้วยตนเองหรือมอบอำนำจให้ผอ
ู้ น
ื่ ดำเนินกำรได้
2.กรณีผส
ู้ ูงอำยุทไี่ ด้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในปี งบประ
มำณทีผ
่ ำ่ นมำให้ถอ
ื ว่ำเป็ นผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยืน
่ คำขอรับเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุตำมระเบียบ
นี้แล้ว
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3.กรณีผส
ู้ ูงอำยุทม
ี่ ีสท
ิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพย้ำยทีอ
่ ยูแ
่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอำ
ยุตอ
้ งไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แห่งใหม่ทต
ี่ นย้ำยไป

13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์จะขอรับ 20 นำที กรมส่งเสริม
กสำร
เบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอำยุใ
กำรปกครอง
นปี งบประมำณถัดไ
ท้องถิน
่
ปหรือผูร้ บั มอบอำน
ำจยืน
่ คำขอพร้อมเอ
1)
กสำรหลักฐำนและเจ้
ำหน้ำทีต
่ รวจสอบคำ
ร้องขอลงทะเบียนแ
ละเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ
กำรพิจำรณำ

ออกใบรับลงทะเบีย 10 นำที
นตำมแบบยืน
่ คำขอ
ลงทะเบียนให้
ผูข
้ อลงทะเบียนหรือ
ผูร้ บั มอบอำนำจ

2)

หมำยเหตุ

(1.
ระยะเวลำ :
20 นำที
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเมือง
ปรำจีนบุรี
กรมส่งเสริม (1.
กำรปกครอง ระยะเวลำ :
ท้องถิน
่
10 นำที
(ระบุระยะเว
ลำทีใ่ ห้บริกำ
รจริง)
2.
หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือเ
ทศบำลเทศบ
ำลเมืองปรำจี
นบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นำที
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
บัตรประจำตั 1
1
วประชำชน
หรือบัตรอืน
่
ทีอ
่ อกให้โด
1)
ยหน่ วยงำน
ของรัฐทีม
่ ีรู
ปถ่ำยพร้อม
สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 1
1
2)
พร้อมสำเนำ
สมุดบัญชีเงิ 1
1
ฝำกธนำคำร
พร้อมสำเนำ
(กรณีทผ
ี่ ข
ู้ อ
รับเงินเบี้ยยั
งชีพผูป
้ ระส
3) งค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุประสง
ค์ขอรับเงินเ
บี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุผำ่ นธน
ำคำร)
หนังสือมอบ 1
0
อำนำจ
(กรณีมอบ
4)
อำนำจให้ดำ
เนินกำรแท
น)
บัตรประจำตั 1
1
5) วประชำชน
หรือบัตรอืน
่

หน่ วย
นับเอก หมำยเหตุ
สำร
ชุด
-

ชุด

-

ชุด

-

ฉบับ

-

ชุด

-
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รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
ทีอ
่ อกให้โด
ยหน่ วยงำน
ของรัฐทีม
่ ีรู
ปถ่ำยพร้อม
สำเนำของผู้
รับมอบอำน
ำจ
(กรณีมอบ
อำนำจให้ดำ
เนินกำรแท
น)
สมุดบัญชีเงิ 1
1
ชุด
ฝำกธนำคำร
พร้อมสำเนำ
ของผูร้ บั มอ
บอำนำจ
(กรณีผข
ู้ อรั
บเงินเบี้ยยัง
ชีพผูป
้ ระสง
6) ค์ขอรับเงินเ
บี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุประสง
ค์ขอรับเงินเ
บี้ยยังชีพผูส
้ ู
งอำยุผำ่ นธน
ำคำรของผูร้ ั
บมอบอำนำ
จ)
15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

ไม่พบเอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม

หมำยเหตุ
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16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนำ ตำบลหน้ำเมือง
อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี
www.Prachincity.go.th โทร. 037-211028 ต่อ 112
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอำยุ

-

19. หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
เผยแพร่คม
ู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ว
จัดทำโดย เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
อนุมตั โิ ดย นำยกเทศมนตรี
เผยแพร่โ เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
ดย
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน: กำรขอรับบำเหน็ จตกทอด
(กรณีลูกจ้ำงประจำผูร้ บั บำเหน็ จรำยเดือนหรือบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนถึงแก่กรรม)
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอรับบำเหน็ จตกทอด
(กรณีลูกจ้ำงประจำผูร้ บั บำเหน็ จรำยเดือนหรือบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักปลัดเทศบำล
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จหลำยหน่ วยงำน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:อนุม ัติ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำงของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่
วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน] กำรขอรับบำเหน็ จตกทอด
(กรณีลูกจ้ำงประจำผูร้ บั บำเหน็ จรำยเดือนหรือบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนถึงแก่กรรม)
26/05/2558 15:14
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร- เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.
สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับบำเหน็ จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทจี่ ำ่ ยให้แก่ทำยำทของลูกจ้ำงป
ระจำทีร่ บั บำเหน็ จรำยเดือนหรือบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนทีถ
่ งึ แก่ควำมตำย
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2. กำรจ่ำยบำเหน็ จตกทอดจ่ำยเป็ นจำนวน 15
เท่ำของบำเหน็ จรำยเดือนหรือบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนแล้วแต่กรณี
3.
กรณีไม่มีทำยำทให้จำ่ ยแก่บค
ุ คลตำมทีล่ ูกจ้ำงประจำของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้
องถิน
่ ระบุให้เป็ นผูม
้ ีสท
ิ ธิรบั บำเหน็ จตกทอดตำมหนังสือแสดงเจตนำฯกรณีมำกกว่ำ 1
คนให้กำหนดส่วนให้ชดั เจนกรณีมไิ ด้กำหนดส่วนให้ถือว่ำทุกคนมีสท
ิ ธิได้รบั ในอัตรำส่ว
นทีเ่ ท่ำกันตำมวิธก
ี ำรในกำรแสดงเจตนำระบุตวั ผูร้ บั บำเหน็ จตกทอดลูก จ้ำงประจำของรำ
ชกำรส่วนท้องถิน
่ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยทีม
่ ท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30
สิงหำคม 2555
4.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล/เมืองพัทยำจะแจ้งผลก
ำรพิจำรณำให้ผยู้ น
ื่ คำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีพ
่ จิ ำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10
แห่งพระรำชบัญญัตก
ิ ำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ
.2558
5.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อ
ำจแก้ไข/เพิม
่ เติมได้ในขณะนัน
้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ ำยแล
ะรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ น
ื่ คำขอดำเนินกำรแก้ไข
/เพิม
่ เติมหำกผูย้ น
ื่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผูร้ บั คำข
อจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
6.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังไม่นบ
ั ระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น
ื่
คำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนัน
้ เ
รียบร้อยแล้ว
7.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคูม
่ ือเริม
่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั คำขอตรวจสอบคำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชน
13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) กำรตรวจสอบเอ ทำยำทหรือผูม
้ ีสท
ิ ธิยื่
3 วัน
เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนต้
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ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กสำร
นเรือ
่ งขอรับบำเหน็
งปรำจีนบุรี
จตกทอดพร้อมเอกส
ำรต่อหน่ วยงำนต้นสั
งกัดทีล่ ูกจ้ำงประจำรั
บบำเหน็ จรำยเดือน
หรือบำเหน็ จพิเศษร
ำยเดือนและเจ้ำหน้ำ
ทีต
่ รวจสอบควำมถูก
ต้องของเอกสำรเสน
อผูบ
้ งั คับบัญชำลำดั
บ
กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั ผิดชอ
6 วัน
เทศบำลเมือ
บของงำนกำรเจ้ำหน้
งปรำจีนบุรี
ำที่
สำนักปลัดเทศบำลต
รวจสอบควำมถูกต้อ
งเบื้องต้น
ของเอกสำรเกีย่ วกับ
งำนบุคลพร้อมรวบร
วมหลักฐำน
2)
และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้
องส่งกองคลัง
ตรวจสอบควำมถูกต้
องเกีย่ วกับกำรขอรั
บบำเหน็ จปกติและ
บำเหน็ จรำยเดือน
เพือ
่ เสนอผูบ
้ งั คับบั
ญชำตำมลำดับพิจำร
ณำต่อไป
กำรพิจำรณำ
นำยกเทศมนตรีเมือ
6 วัน
เทศบำลเมือ
งปรำจีนบุรีหรือผูร้ บั
งปรำจีนบุรี
มอบหมำย
3)
พิจำรณำสั่งจ่ำยเงิน
บำเหน็ จปกติหรือบำ
เหน็ จรำยเดือน

หมำยเหตุ
นสังกัดทีร่ บั ผิ
ดชอบ)

(หน่ วยงำนรับ
ผิดชอบคืองำ
นกำรเจ้ำหน้ำ
ทีแ
่ ละกองคลัง
)

หน่ วยงำนรับ
ผิดชอบคือ
กองคลัง)
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ที่

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
โดยให้กองคลังเทศ
บำลเมืองปรำจีนบุรีเ
บิกแจ้งและเบิกจ่ำยเ
งินดังกล่ำวแก่ทำยำ
ทหรือผูม
้ ีสท
ิ ธิฯต่อไ
ป

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอนและระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกส หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ ำรยืนยันตัวต ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
น
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
แบบคำขอรับ หน่ วยงำนต้น
1
0
ฉบับ
บำเหน็ จตกท สังกัด
อดลูกจ้ำงประ
1)
จำ
หนังสือแสดงเ
จตนำระบุตวั
ผูร้ บั บำเหน็ จ
ตกทอดลูกจ้ำ
2)
งประจำของเ
ทศบำลเมืองป
รำจีนบุรี
(ถ้ำมี)
หนังสือรับรอ
3) งกำรใช้เงินคื
นแก่เทศบำลเ

หน่ วยงำนต้น
สังกัด

1

0

ฉบับ

หน่ วยงำนต้น
สังกัด

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบ
คำขอรับบำเ
หน็ จตกทอด
ลูกจ้ำงประจำ
ทีห
่ น่ วยงำนต้
นสังกัด)
-

(ขอรับแบบห
นังสือรับรอง
กำรใช้เงินคื
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รำยกำรเอกส หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ ำรยืนยันตัวต ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
น
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
มืองปรำจีนบุ
นแก่เทศบำลเ
รี
มืองปรำจีนบุ
รีทีห
่ น่ วยงำน
ต้นสังกัด)
ใบมรณบัตร หน่ วยงำนต้น
0
1
ฉบับ 4)
สังกัด
15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำค จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ รัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอกสำ
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
ร
งำนกำรเจ้ำหน้
สำเนำบัตรป ำที่
1 ระวัตลิ ูกจ้ำง
1
ชุด
ส
ำนั
ก
ปลัดเทศ
ประจำ
บำล
งำนกำรเจ้ำหน้
สำเนำคำสั่งเ ำที่
2 ทศบำลเมือง
1
ฉบับ
ส
ำนั
ก
ปลัดเทศ
ปรำจีนบุรี
บำล
สำเนำบัตรป หน่ วยงำนต้นสั
ระจำตัวประ งกัด
ชำชนและสำ
1
ชุด
เนำทะเบียน
บ้ำนของทำย
ำท

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน: www.prachincity.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
1) 1. แบบคำขอรับบำเหน็ จตกทอดลูกจ้ำงประจำ
2.
ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน
่
(ตำมรูปแบบทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แต่ละแห่งกำหนด)

-
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19. หมำยเหตุ
-
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน:
กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกคร
องส่วนท้องถิน
่
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักปลัดเทศบำล
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหลำยหน่ วยงำน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:อนุม ัติ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำงของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่
วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
26/05/2558 15:42
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร- เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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1.
สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนเป็ นสิทธิประโยชน์ทจี่ ำ่ ยให้แก่ลก
ู จ้ำงประ
จำทีไ่ ด้รบั อันตรำยหรือเจ็บป่ วยเพรำะเหตุปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีห
่ รือถูกประทุษร้ำยเพรำะเ
หตุกระทำตำมหน้ำทีซ
่ งึ่ แพทย์ทท
ี่ ำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบ ั
ติงำนในหน้ำทีไ่ ด้อีกเลย
2.
ลูกจ้ำงประจำผูม
้ ีสท
ิ ธิรบั บำเหน็ จพิเศษจะขอรับเป็ นบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนแทนก็ได้โดย
จ่ำยเป็ นรำยเดือนเริม
่ ตัง้ แต่วน
ั ทีล่ ูกจ้ำงประจำออกจำกงำนจนถึงแก่ควำมตำย
3.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล/เมืองพัทยำจะแจ้งผลก
ำรพิจำรณำให้ผยู้ น
ื่ คำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีพ
่ จิ ำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10
แห่งพ.ร.บงกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558
4.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อ
ำจแก้ไข/เพิม
่ เติมได้ในขณะนัน
้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ ำยแล
ะรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ น
ื่ คำขอดำเนินกำรแก้ไข
/เพิม
่ เติมหำกผูย้ น
ื่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผูร้ บั คำข
อจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังไม่นบ
ั ระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น
ื่
คำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนัน
้ เ
รียบร้อยแล้ว
6.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคูม
่ ือเริม
่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั คำขอตรวจสอบคำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชน

13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
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ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ลูกจ้ำงประจำผูม
้ ีสท
ิ
3 วัน
เทศบำลเมือ
กสำร
ธิยน
ื่ เรือ
่ งขอรับบำเห
งปรำจีนบุรี
น็ จพิเศษรำยเดือนพ
ร้อมเอกสำรหน่ วยง
ำนต้นสังกัดและเจ้ำ
1)
หน้ำทีต
่ รวจสอบควำ
มครบถ้วนของหลัก
ฐำนพร้อมเสนอผูบ
้ งั
คับบัญชำตำมลำดับ
ชัน
้
กำรพิจำรณำ

2)

3) กำรพิจำรณำ

เจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั ผิดชอ
บของงำนกำรเจ้ำหน้
ำที่
สำนักปลัดเทศบำลต
รวจสอบควำมถูกต้อ
งเบื้องต้น
ของเอกสำรเกีย่ วกับ
งำนบุคคลพร้อมรว
บรวมหลักฐำน
และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้
อง ส่งกองคลัง
ตรวจสอบควำมถูกต้
อง
และรวบรวมหลักฐำ
นและเอกสำรทีเ่ กีย่ ว
กำรขอรับบำเหน็ จพิ
เศษรำยเดือนของลูก
จ้ำงประจำขององค์ก
รปกครองส่วนท้องถิ่
น
เสนอผูบ
้ งั คับ
บัญชำพิจำรณำตำม
ลำดับ
นำยกเทศมนตรีเมือ

หมำยเหตุ
(หน่ วยงำนผู้
รับผิดชอบคื
อหน่ วยงำนต้
นสังกัด)

6 วัน

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนผู้
งปรำจีนบุรี รับผิดชอบคื
องำนกำรเจ้ำ
หน้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำลและกอ
งคลัง)

6 วัน

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนผู้
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ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
งปรำจีนบุรีหรือผูร้ บั
งปรำจีนบุรี
มอบหมำยพิจำรณำ
สั่งจ่ำยเงินบำเหน็ จพิ
เศษรำยเดือนโดยให้
กองคลังแจ้งและเบิก
จ่ำยเงินดังกล่ำวให้แ
ก่ลูกจ้ำงประจำต่อไ
ป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

หมำยเหตุ
รับผิดชอบคื
องำนกำรเจ้ำ
หน้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำล
และกองคลัง)

14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอนและระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
แบบคำขอรั
1
0
ฉบับ
บบำเหน็ จพิเ
ศษรำยเดือน
1)
ลูกจ้ำง
ใบรับรองขอ
งแพทย์ทท
ี่ ำ
งรำชกำรรับ
2)
รองว่ำไม่สำ
มำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้

-

1

0

ฉบับ

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบ
คำขอรับบำเ
หน็ จพิเศษรำ
ยเดือนลูกจ้ำง
ทีห
่ น่ วยงำนต้
นสังกัด)
-

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

ไม่พบเอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน: www.prachincity.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
1) แบบคำขอรับบำเหน็ จพิเศษรำยเดือนลูกจ้ำง

-

19. หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุ มตั โิ ดย
เผยแพร่โดย

หมำยเหตุ
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน:
กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษของลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้
องถิน
่
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษของลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององ
ค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักปลัดเทศบำล
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหลำยหน่ วยงำน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:อนุม ัติ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำงของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่
วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษของลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่ว
นท้องถิน
่ 26/05/2558 15:25
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร- เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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1.
สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับบำเหน็ จพิเศษเป็ นสิทธิประโยชน์ทจี่ ำ่ ยครัง้ เดี ยวให้แก่ลก
ู จ้ำงประ
จำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวทีไ่ ด้รบั อันตรำยหรือเจ็บป่ วยเพรำะเหตุปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีห
่ รือถูก
ประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำตำมหน้ำทีซ
่ งึ่ แพทย์ทท
ี่ ำงรำชกำรรับรองได้ตรวจสอบและแ
สดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบตั ห
ิ น้ำทีไ่ ด้อก
ี เลยนอกจำกจะได้บำเหน็ จปกติแล้วให้ได้รบั บำเหน็
จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อ ันตรำยทีไ่ ด้รบั หรือกำรเจ็บป่ วยเกิดควำมประมำณเลินเล่ออย่ำงร้ำ
ยแรงหรือควำมผิดของตนเอง
2. กรณีของลูกจ้ำงชั่วครำวมีสท
ิ ธิรบั บำเหน็ จพิเศษแต่ไม่มีสท
ิ ธิได้รบั บำเหน็ จปกติ
3.
กรณีหำกลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวผูม
้ ีสท
ิ ธิได้รบั ทัง้ บำเหน็ จพิเศษตำมระเบียบนี้เ
งินสงเครำะห์ผป
ู้ ระสบภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ผป
ู้ ระสบภัยเนื่องจำกกำรช่ว
ยเหลือรำชกำรกำรปฏิบ ัติงำนของชำติหรือกำรปฏิบตั ต
ิ ำมหน้ำทีม
่ นุษยธรรมเงินค่ำทดแท
นตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนและกำรพิจำรณำบำเหน็ จควำมชอบในกำรป
รำบปรำมผูก
้ อ
่ กำรร้ำยคอมมิวนิสต์หรือเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกันจำกทำงรำชกำรหรือจ
ำกหน่ วยงำนอืน
่ ทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สั่งให้ไปปฏิบตั งิ ำนเงินดังกล่ำวให้เลือกรับ
ได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
4.
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล/เมืองพัทยำจะแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้ผยู้ น
ื่ คำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่ว ันทีพ
่ จิ ำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10
แห่งพ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558
5.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อ
ำจแก้ไข/เพิม
่ เติมได้ในขณะนัน
้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ ำยแล
ะรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ น
ื่ คำขอดำเนินกำรแก้ไข
/เพิม
่ เติมหำกผูย้ น
ื่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผูร้ บั คำข
อจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
6.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังไม่นบ
ั ระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น
ื่
คำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนัน
้ เ
รียบร้อยแล้ว
7.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคูม
่ ือเริม
่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั คำขอตรวจสอบคำขอและ
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชน
13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ลูกจ้ำงประจำหรือลูก
3 วัน
เทศบำลเมือ
กสำร
จ้ำงชั่วครำวผูม
้ ีสท
ิ ธิ
งปรำจีนบุรี
ยืน
่ เรือ
่ งขอรับบำเห
น็ จพิเศษทีห
่ น่ วยงำ
นต้นสังกัดและเจ้ำห
น้ำทีผ
่ รู้ บั ผิดชอบขอ
1)
งหน่ วยงำนต้นสังกัด
ตรวจสอบควำมถูกต้
องครบถ้วนของเอก
สำรและเสนอผูบ
้ งั คั
บบัญชำตำมลำดับ
กำรพิจำรณำ

2)

เจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั ผิดชอ
บของงำนกำรเจ้ำหน้
ำที่
สำนักปลัดเทศบำลต
รวจสอบควำมถูกต้อ
งเบื้องต้น
ของเอกสำรเกีย่ วกับ
งำนบุคคลพร้อมรว
บรวมหลักฐำน
และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้
อง ส่งกองคลัง
ตรวจสอบควำมถูกต้
อง เกีย่ วกับกำร
กำรขอรับบำเหน็ จพิ
เศษของลูกจ้ำงประ
จำหรือลูกจ้ำงชั่วครำ
วขององค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน
่ พร้อมเ
สนอผูบ
้ งั คับ

6 วัน

หมำยเหตุ
(หน่ วยงำนผูร้ ั
บผิดชอบคือห
น่ วยงำนต้นสั
งกัด)

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนผูร้ ั
งปรำจีนบุรี บผิดชอบคือง
ำนกำรเจ้ำหน้
ำที่
สำนักปลัดเทศ
บำลและกองค
ลัง)
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ที่

ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
บัญชำพิจำรณำตำม
ลำดับ
กำรพิจำรณำ

นำยกเทศมนตรีเมือ
งปรำจีนบุรีหรือผูร้ บั
มอบหมำยพิจำรณำ
สั่งจ่ำยเงินบำเหน็ จพิ
3)
เศษโดยให้กองคลัง
แจ้งและเบิกจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวให้แก่ลูกจ้ำง
ประจำหรือลูกจ้ำงชั่
วครำวต่อไป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

6 วัน

หมำยเหตุ

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนผูร้ ั
งปรำจีนบุรี บผิดชอบคือง
ำนกำรเจ้ำหน้
ำที่
สำนักปลัดเทศ
บำล
และกองคลัง)

14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอนและระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก หมำยเหตุ
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
แบบคำขอรั
1
0
ฉบับ (ขอรับแบบ
บบำเหน็ จพิเ
คำขอรับบำเ
1) ศษลูกจ้ำง
หน็ จพิเศษลูก
จ้ำงทีห
่ น่ วยง
ำนต้นสังกัด)
ใบรับรองขอ
1
0
ฉบับ งแพทย์ทท
ี่ ำ
งรำชกำรรับ
2)
รองว่ำไม่สำ
มำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้
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15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร

ไม่พบเอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน: www.prachincity.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก
1) แบบคำขอรับบำเหน็ จพิเศษลูกจ้ำง

-

19. หมำยเหตุ
-

หมำยเหตุ
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน: กำรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยำท
(กรณี ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ถึงแก่กรรมอันเนื่
องจำกกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที)่
หน่ วยงำนทีร่ บ
ั ผิดชอบ:สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชือ
่ กระบวนงำน:กำรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยำท
(กรณี ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ถึงแก่กรรมอั
นเนื่องจำกกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที)่
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักปลัดเทศบำล
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จหลำยหน่ วยงำน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็ จลูกจ้ำงของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่
วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ุด 0
10. ชือ
่ อ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรขอรับบำเหน็ จพิเศษของทำยำท
(กรณี ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ถึงแก่กรรมอั
นเนื่องจำกกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที)่ 26/05/2558 15:33
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร- เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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1.
สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับบำเหน็จพิเศษกรณี ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวทีไ่ ด้รบ
ั อันตร
ำยหรือเจ็บป่ วยเพรำะเหตุปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีห
่ รือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำตำมห
น้ำทีถ
่ งึ แก่ควำมตำยก่อนได้รบ
ั บำเหน็จพิเศษให้จำ่ ยบำนำญพิเศษให้แก่ทำยำทผูม
้ ีสท
ิ ธิร ั
บมรดกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์โดยอนุโลม
2.
กรณีทำยำทลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวผูม
้ ีสท
ิ ธิได้รบ
ั ทัง้ บำเหน็จพิเศษตำมระเบี ยบ
นี้เงินสงเครำะห์ผป
ู้ ระสบภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ผป
ู้ ระสบภัยเนื่องจำกกำร
ช่วยเหลือรำชกำรกำรปฏิบตั งิ ำนของชำติหรือกำรปฏิบตั ต
ิ ำมหน้ำทีม
่ นุษยธรรมเงินค่ำทด
แทนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนและกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบในกำ
รปรำบปรำมผูก
้ อ
่ กำรร้ำยคอมมิวนิสต์หรือเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกันจำกทำงรำชกำรหรื
อจำกหน่ วยงำนอืน
่ ทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ สั่งให้ไปปฏิบตั งิ ำนเงินดังกล่ำวให้เลือกรั
บได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
/เมืองพัทยำจะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผยู้ ืน
่ คำขอทรำบภำยใน 7
วันนับแต่วน
ั ทีพ
่ จิ ำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10
แห่งพ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558
4.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อ
ำจแก้ไข/เพิม
่ เติมได้ในขณะนัน
้ ผูร้ บ
ั คำขอและผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ ำยแล
ะรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ น
ื่ คำขอดำเนินกำรแก้ไข
/เพิม
่ เติมหำกผูย้ น
ื่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผูร้ บ
ั คำข
อจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังไม่นบ
ั ระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น
ื่
คำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนัน
้ เ
รียบร้อยแล้ว
6.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคูม
่ ือเริม
่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บ
ั คำขอตรวจสอบคำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชน
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13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน
้ ต ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
อนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ทำยำทยืน
่ เรือ
่ งขอรับ
3 วัน
เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนต้
กสำร
บำเหน็จพิเศษพร้อมเ
งปรำจีนบุรี นสังกัดทีร่ บ
ั ผิ
อกสำรทีเ่ กีย่ วข้องต่อ
ดชอบ)
หน่ วยงำนต้นสังกัด
ทีล่ ูกจ้ำงประจำหรือลู
กจ้ำงชั่วครำวสังกัดแ
1)
ละเจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดช
อบ
ตรวจสอบควำมถูกต้
องครบถ้วนของเอกส
ำรและเสนอตำมลำดั
บ
กำรพิจำรณำ

2)

เจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บ
ั ผิดชอ
บของงำนกำรเจ้ำหน้
ำที่
สำนักปลัดเทศบำลตร
วจสอบควำมถูกต้องเ
บื้องต้น
ของเอกสำรเกีย่ วกับง
ำนบุคคลพร้อมรวบร
วมหลักฐำน
และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้
อง ส่งกองคลัง
ตรวจสอบควำมถูกต้
อง
เกีย่ วกับกำรขอรับบำ
เหน็จพิเศษของทำยำ
ท
(กรณี ลูกจ้ำงประจำห
รือลูกจ้ำงชั่วครำวขอ

6 วัน

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนรั
งปรำจีนบุรี บผิดชอบคือง
ำนกำรเจ้ำหน้
ำทีแ
่ ละกองค
ลัง)
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ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้ ต ระยะเวลำ
ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
อนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ถึงแก่กรรมอั
นเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิ
งำนในหน้ำที)่
พร้อมเสนอผูบ
้ งั คับ
บัญชำพิจำรณำตำม
ลำดับ

ที่

กำรพิจำรณำ

3)

นำยกองค์กรปกครอ
งส่วนท้องถิน
่ หรือผูท
้ ี่
รับมอบหมำยอำนำจ
พิจำรณำสั่งจ่ำยเงิน
บำเหน็จพิเศษและให้
กองคลังเทศฐำลเมือง
ปรำจีนบุรีแจ้งและเบิ
กจ่ำยเงินดังกล่ำวให้
แก่ทำยำทต่อไป

6 วัน

หมำยเหตุ

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนรั
งปรำจีนบุรี บผิดชอบคือง
ำนกำรเจ้ำหน้
ำทีแ
่ ละกองค
ลัง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอนและระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอก หน่ วย
ที่ สำรยืนยันตั ครัฐผูอ
สำร
สำร
นับเอก
หมำยเหตุ
้ อกเอก
วตน
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
แบบคำขอรั หน่ วยงำนต้น
1
0
ฉบับ (ขอรับแบบคำ
บบำเหน็จพิเ สังกัด
ขอรับบำเหน็จ
1) ศษลูกจ้ำง
พิเศษลูกจ้ำงที่
หน่ วยงำนต้นสั
งกัด)
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รำยกำรเอก
ที่ สำรยืนยันตั
วตน
หนังสือรับร
องกำรใช้เงิ
นคืนแก่หน่ ว
2)
ยกำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิน
่
ใบมรณบัตร
3)

หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอก หน่ วย
สำร
สำร
นับเอก
หมำยเหตุ
ครัฐผูอ
้ อกเอก
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
หน่ วยงำนต้น
1
0
ฉบับ (ขอรับหนังสือ
สังกัด
รับรองกำรใช้เ
งินคืนแก่เทศบ
ำลเมืองปรำจีน
บุรี ทีห
่ น่ วย
งำนต้นสังกัด)
หน่ วยงำนต้น
0
1
ฉบับ สังกัด

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอก หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอกส หน่ วย
ที่ สำรยืน
่ เพิม
่ เ ครัฐผูอ
สำร
ำร
นับเอก
้ อกเอก
ติม
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
สำเนำบัตรป งำนกำรเจ้ำห
น้ำที่
ระวัติ
1 ลูกจ้ำงประ
1
ชุด
สำนักปลัดเท
จำ
ศบำล
งำนกำรเจ้ำห
สำเนำคำสั่งเ น้ำที่
2 ทศบำลเมือง
1
ฉบับ
ส
ำนั
ก
ปลั
ด
เท
ปรำจีนบุรี
ศบำล
สำเนำบัตรป หน่ วยงำนต้น
ระจำตัวประ สังกัด
ชำชนและสำ
1
ชุด
เนำทะเบียน
บ้ำนของทำย
ำท

ไม่พบเอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน: www.prachincity.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม
่ ือกำรกรอก

หมำยเหตุ
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1)

1. แบบคำขอรับบำเหน็จพิเศษ
2.
ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิน
่
(ตำมรูปแบบทีอ
่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ แต่ละแห่งกำหนด)

-

19. หมำยเหตุ
วันทีพ
่ ม
ิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมตั โิ ดย
เผยแพร่โดย
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คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน: กำรขอร ับบำเหน็ จปกติของทำยำท
่ นท้องถิน
(กรณีลก
ู จ้ำงประจำขององค์กรปกครองสว
่ ถึงแก่กรรม)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ:สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุร ี
ื่ กระบวนงำน:การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท
1. ชอ
(กรณีลก
ู จ ้างประจาขององค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักปลัดเทศบาล
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:อนุมต
ั ิ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยบาเหน็จลูกจ ้างของหน่วยการบริหารราช
การสว่ นท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542
6. ระด ับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
้ ทีใ่ ห้บริกำร: ท ้องถิน
7. พืน
่
8. กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้อมูลสถิต ิ
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ด
ุ 0
จำนวนคำขอทีน
่ อ
้ ยทีส
่ ด
ุ 0
ื่ อ้ำงอิงของคูม
10. ชอ
่ อ
ื ประชำชน [สาเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน]
การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท
(กรณีลก
ู จ ้างประจาขององค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ ถึงแก่กรรม) 26/05/2558
14:59
่ งทำงกำรให้บริกำร
11. ชอ
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร- เทศบาลเมืองปราจีนบุร ี
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ –
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12. หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ
และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.
ิ ธิประโยชน์เกีย
สท
่ วกับบาเหน็จปกติกรณีของลูกจ ้างประจาทีไ่ ด ้ทางานเป็ นลูกจ ้า
งประจาไม่น ้อยกว่า 1
ปี บริบรู ณ์ถงึ แก่ความตายถ ้าความตายนัน
้ มิได ้เกิดขึน
้ เนือ
่ งจากความประพฤติชวั่ อ
ิ ธิได ้รับมรดกต
ย่างร ้ายแรงของตนเองให ้จ่ายเงินบาเหน็จปกติให ้แก่ทายาทผู ้มีสท
ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข ้อ 7 และข ้อ 8
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยบาเหน็จลูกจ ้างของหน่วยการบริหารราชก
ารสว่ นท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม
2.
องค์การบริหารสว่ นจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารสว่ นตาบล/เมืองพัทยาจะแจ ้
งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วน
ั ทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชก
ารพ.ศ.2558
3.
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วนแล
ะไม่อาจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ในขณะนัน
้ ผู ้รับคาขอและผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องลงนามบันทึ
กสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร ้อมกาหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืน
่ คา
ขอดาเนินการแก ้ไข/เพิม
่ เติมหากผู ้ยืน
่ คาขอไม่ดาเนินการแก ้ไข/เพิม
่ เติมภายในร
ะยะเวลาทีก
่ าหนดผู ้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจาร
ณา
4.
พนักงานเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่
าผู ้ยืน
่ คาขอจะดาเนินการแก ้ไขคาขอหรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมครบถ ้วนตามบันทึกส
องฝ่ ายนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
5.
ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริม
่ นับหลังจากเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับคาขอตรวจสอบคา
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้วว่ามีความครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชา
ชน
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13. ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ ับผิดชอบ

่ นงำน / หมำยเหตุ
สว
ระยะเว
ประเภทขนต
ั้
รำยละเอียดของข ั้
หน่วยงำน
ที่
ลำให้บริ
อน
นตอนกำรบริกำร
ทีร่ ับผิดช
กำร
อบ
การตรวจสอบเ ทายาทยืน
่ เรือ
่ งขอรั
3 วัน เทศบาลเมื (หน่วยงานต ้
อกสาร
บบาเหน็จ
องปราจีนบุ นสงั กัดทีร่ ับ
ปกติพร ้อมเอกสารต่
รี
ผิดชอบ)
อหน่วย
งานต ้นสงั กัดทีล
่ ก
ู จ ้า
1)
งประจาสงั กัดและเจ ้
าหน ้าทีต
่ รวจสอบคว
ามถูกต ้องของเอกส
ารเสนอตามลาดับ
การพิจารณา

2)

เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้รับผิดชอ
บของงานการเจ ้าหน ้
าที่
สานักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบความถูกต ้
องเบือ
้ งต ้น
ของเอกสารเกีย
่ วกับ
งานบุคลพร ้อมรวบร
วมหลักฐาน
และเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้
องสง่ กองคลัง
พร ้อมตรวจสอบควา
มถูกต ้องเอกสารทีเ่ กี่
ยวกับ
การขอรับบาเหน็จป
กติของทายาท
(กรณีลก
ู จ ้างประจาข
ององค์กรปกครองส ่
วนท ้องถิน
่ ถึงแก่กรร
ม)และรวบรวมเอกส
ารหลักฐาน
เสนอผู ้บังคับบัญชา
ตามลาดับพิจารณาต่

6 วัน

เทศบาลเมื (หน่วยงานรั
องปราจีนบุ บผิดชอบคือ
รี
งานการเจ ้าห
น ้าทีแ
่ ละกอง
คลัง)
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ที่

่ นงำน /
สว
ระยะเว
ประเภทขนต
ั้
รำยละเอียดของข ั้
หน่วยงำน
ลำให้บริ
อน
นตอนกำรบริกำร
ทีร่ ับผิดช
กำร
อบ
อไป
การพิจารณา

3)

นายกองค์กรปกครอ
งสว่ นท ้องถิน
่ หรือผู ้รั
บมอบหมาย
พิจารณาสงั่ จ่ายเงิน
บาเหน็จปกติโดยกอ
งคลังเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรแ
ี จ ้งและเบิ
กจ่ายเงินดังกล่าวให ้
แก่ทายาทต่อไป

6 วัน

หมำยเหตุ

เทศบาลเมื หน่วยงานรับ
องปราจีนบุ ผิดชอบคือ
รี
กองคลัง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

้ ำ่ นกำรดำเนินกำรลดขนตอน
14. งำนบริกำรนีผ
ั้
และระยะเวลำปฏิบ ัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน
้ ตอนและระยะเวลาปฏิบต
ั ริ าชการมาแล ้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหล ักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนย ันต ัวตนทีอ
่ อกโดยหน่วยงำนภำคร ัฐ
รำยกำรเอ หน่วยงำนภ จำนวนเอ จำนวนเอ หน่วย
ที่ กสำรยืนย ั ำคร ัฐผูอ
กสำร
กสำร
น ับเอ
หมำยเหตุ
้ อก
นต ัวตน
ฉบ ับจริง
สำเนำ
กสำร
เอกสำร
แบบคาขอรั 1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคา
บบาเหน็จป
ขอรับบาเหน็จ
1) กติลก
ู จ ้าง
ปกติลก
ู จ ้างที่
หน่วยงานต ้น
สงั กัด)
ื รับร หนังสอ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบห
2)
้
ื รับรองก
องการใชเงิ
นังสอ
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รำยกำรเอ หน่วยงำนภ จำนวนเอ
ที่ กสำรยืนย ั ำคร ัฐผูอ
กสำร
้ อก
นต ัวตน
ฉบ ับจริง
เอกสำร
นคืนแก่หน่
วยการบริห
ารราชการส ่
วนท ้องถิน
่
3) ใบมรณบัตร -

0

จำนวนเอ
กสำร
สำเนำ

1

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหร ับยืน
่ เพิม
่ เติม
รำยกำรเอ หน่วยงำนภ จำนวนเอ จำนวนเอ
ที่ กสำรยืน
่ เ ำคร ัฐผูอ
กสำร
กสำร
้ อก
พิม
่ เติม
ฉบ ับจริง
สำเนำ
เอกสำร
สาเนาบัตร งานการเจ ้า
1 ประวัตล
ิ ก
ู จ ้ หน ้าที่
1
างประจา
สานักปลัดเ
ทศบาล
สาเนาคาสั่ งานการเจ ้า
งเทศบาลเ หน ้าที่
2 มืองปราจีน
1
สานักปลัดเ
บุร ี
ทศบาล
สาเนาบัตร หน่วยงานต ้
ประจาตัวป นสงั กัด
ระชาชนแล
3 ะสาเนาทะเ
1
บียนบ ้านข
องทายาท

หน่วย
น ับเอ
กสำร

ฉบับ

หน่วย
น ับเอ
กสำร

หมำยเหตุ
้ นคืนแ
ารใชเงิ
ก่เทศบาลเมือ
งปราจีนบุรท
ี ี่
หน่วย
งานต ้นสงั กัด)
-

หมำยเหตุ

ฉบับ

ฉบับ

ชุด

ไม่พบเอกสารอืน
่ ๆ สาหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม
่ งทำงกำรร้องเรียน: www.prachincity.go.th
17. ชอ
18. ต ัวอย่ำงแบบฟอร์ม ต ัวอย่ำง และคูม
่ อ
ื กำรกรอก
1) - แบบคาขอรับบาเหน็จปกติ
ื รับรองการใชเงิ
้ นคืนแก่หน่วยการบริหารราชการสว่ นท ้องถิ่
ตัวอย่างหนังสอ
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น (ตามรูปแบบทีอ
่ งค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่ แต่ละแห่งกาหนด)

-

19. หมำยเหตุ
ว ันทีพ
่ ม
ิ พ์
สถำนะ
จ ัดทำโดย
อนุม ัติโดย
เผยแพร่โดย
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คูม
่ ือสำหรับประชำชน:
กำรขอรับบำเหน็ จปกติหรือบำเหน็ จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่
หน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ:สำนักปลัดเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรขอรับบำเหน็ จปกติหรือบำเหน็ จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำของอ
งค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สำนักปลัดเทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหลำยหน่ วยงำน
4. หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร:อนุม ัติ
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำงของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่
วนท้องถิน
่ ) พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิน
่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคูม
่ ือประชำชน [สำเนำคูม
่ ือประชำชน]
กำรขอรับบำเหน็ จปกติหรือบำเหน็ จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กรปกครองส่
วนท้องถิน
่ 26/05/2558 14:38
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร- เทศบำลเมืองปรำจีนบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให้บริกำรวันจันทร์ถงึ วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.
สิทธิประโยชน์เกีย่ วกับบำเหน็ จปกติของลูกจ้ำงประจำเป็ นสิทธิประโยชน์ทจี่ ำ่ ยให้แก่ลูกจ้
ำงประจำทีอ
่ อกจำกงำนโดยต้องมีระยะเวลำทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1
ปี บริบูรณ์เมือ
่ พ้นหรือออกจำกงำนด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16)
และกรณีทำงำนเป็ นลูกจ้ำงประจำไม่น้อยกว่ำ 5
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ปี บริบูรณ์และลำออกจำกงำนด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2)
ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบำเหน็ จลูกจ้ำงของหน่ วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
2. กรณีบำเหน็ จรำยเดือนลูกจ้ำงประจำผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิรบั บำเหน็ จปกติโดยมีเวลำทำงำนตัง้ แต่
25
ปี บริบูรณ์ขน
ึ้ ไปจะขอรับบำเหน็ จรำยเดือนแทนบำเหน็ จปกติได้โดยจ่ำยเป็ นรำยเดือนเริ่
มตัง้ แต่วน
ั ทีล่ ูกจ้ำงประจำออกจำกงำนจนถึงแก่ควำมตำย
3.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนตำบล/เมืองพัทยำจะแจ้งผลก
ำรพิจำรณำให้ผยู้ น
ื่ คำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วน
ั ทีพ
่ จิ ำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10
แห่งพระรำชบัญญัตก
ิ ำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ
.2558
4.
กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อ
ำจแก้ไข/เพิม
่ เติมได้ในขณะนัน
้ ผูร้ บั คำขอและผูย้ น
ื่ คำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ ำยแล
ะรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลำให้ผยู้ น
ื่ คำขอดำเนินกำรแก้ไข
/เพิม
่ เติมหำกผูย้ น
ื่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก้ไข/เพิม
่ เติมภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนดผูร้ บั คำข
อจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
5.
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พจิ ำรณำคำขอและยังไม่นบ
ั ระยะเวลำดำเนินงำนจนกว่ำผูย้ น
ื่
คำขอจะดำเนินกำรแก้ไขคำขอหรือยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ ำยนัน
้ เ
รียบร้อยแล้ว
6.
ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคูม
่ ือเริม
่ นับหลังจำกเจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั คำขอตรวจสอบคำขอและ
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วว่ำมีควำมครบถ้วนตำมทีร่ ะบุไว้ในคูม
่ ือประชำชน
13. ขัน
้ ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ที่ ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบเอ ลูกจ้ำงประจำผูม
้ ีสท
ิ
3 วัน
เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนต้
กสำร
ธิยน
ื่ เรือ
่ งขอรับบำเห
งปรำจีนบุรี นสังกัดทีร่ บั ผิ
น็ จปกติหรือบำเหน็ จ
ดชอบ)
1)
รำยเดือนพร้อมเอก
สำรต่อหน่ วยงำนต้น
สังกัดและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมครบ
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ส่วนงำน /
รำยละเอียดของขัน
้
ระยะเวลำ
ประเภทขัน
้ ตอน
หน่ วยงำนที่
ตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
ถ้วนของเอกสำรเสน
อตำมลำดับ

ที่

กำรตรวจสอบเอ
กสำร

2)

กำรพิจำรณำ

3)

เจ้ำหน้ำทีผ
่ รู้ บั ผิดชอ
บของงำนกำรเจ้ำหน้
ำที่
สำนักปลัดเทศบำลต
รวจสอบควำมถูกต้อ
งเบื้องต้น
ของเอกสำรเกีย่ วกับ
งำนบุคลพร้อมรวบร
วมหลักฐำน
และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้
องส่งกองคลัง
ตรวจสอบควำมถูกต้
องเกีย่ วกับกำรขอรั
บบำเหน็ จปกติและ
บำเหน็ จรำยเดือน
เพือ
่ เสนอผูบ
้ งั คับบั
ญชำพิจำรณำต่อไป
นำยกเทศมนตรีเมือ
งปรำจีนบุรีหรือผูร้ บั
มอบหมำย
พิจำรณำสั่งจ่ำยเงิน
บำเหน็ จปกติหรือบำ
เหน็ จรำยเดือน
โดยให้กองคลังเทศ
บำลเมืองปรำจีนบุรีเ
บิกจ่ำยเงินดังกล่ำวแ
ละแจ้งให้ลูกจ้ำงประ
จำต่อไป

หมำยเหตุ

6 วัน

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนรับ
งปรำจีนบุรี ผิดชอบคือสำ
นักปลัดเทศบ
ำล
และกองคลัง)

6 วัน

เทศบำลเมือ (หน่ วยงำนรับ
งปรำจีนบุรี ผิดชอบคือ
กองคลัง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอน และระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว
ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน
้ ตอนและระยะเวลำปฏิบตั ริ ำชกำรมำแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ คำขอ
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15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ
่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอ หน่ วย
รำยกำรเอกสำ
ที่ รยืนยันตัวตน ครัฐผูอ
สำร
กสำร
นับเอก
้ อกเอก
ฉบับจริง
สำเนำ
สำร
สำร
แบบคำขอรับ หน่ วยงำนต้น
1
0
ฉบับ
บำเหน็ จปกติห สังกัด
รือบำเหน็ จรำ
1)
ยเดือนลูกจ้ำง
ประจำ

2)

3)

4)

5)

ใบรับรองสมุด
ประวัตแ
ิ ละเว
ลำทวีคูณระห
ว่ำงประจำปฏิ
บัตห
ิ น้ำทีใ่ นเข
ตพืน
้ ทีป
่ ระกำ
ศกฎอัยกำรศึก
หนังสือรับรอง
วันลำ
ในระหว่ำงปร
ะกำศกฎ
อัยกำรศึก
แบบคำนวณก
ำรตรวจสอบ
บำเหน็ จปกติห
รือบำเหน็ จรำ
ยเดือน
สำเนำคำสั่งให้
ออกจำกรำชก
ำรเพือ
่ รับบำเ
หน็ จปกติหรือ
บำเหน็ จรำยเดื
อนลูกจ้ำงประ
จำ

งำนกำรเจ้ำห
น้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำล

1

0

ชุด

งำนกำรเจ้ำห
น้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำล
งำนกำรเจ้ำห
น้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำล

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

งำนกำรเจ้ำห
น้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำล

15.2) เอกสำรอืน
่ ๆ สำหรับยืน
่ เพิม
่ เติม
หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอก หน่ วยนั
รำยกำรเอกส
ที่ ำรยืน
สำร
สำร
บเอกสำ
้ อกเอก
่ เพิม
่ เติม ครัฐผูอ
ฉบับจริง
สำเนำ
ร
สำร
1) สำเนำบัตรปร 1
ชุด

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็ จป
กติหรือบำเหน็ จ
รำยเดือนลูกจ้ำ
งทีห
่ น่ วยงำนต้
นสังกัด)

หมำยเหตุ
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หน่ วยงำนภำ จำนวนเอก จำนวนเอก หน่ วยนั
รำยกำรเอกส
ที่
สำร
สำร
บเอกสำ
้ อกเอก
ำรยืน
่ เพิม
่ เติม ครัฐผูอ
ฉบับจริง
สำเนำ
ร
สำร
ะวัตลิ ูกจ้ำงปร งำนกำรเจ้ำห
ะจำ
น้ำที่
สำนักปลัดเท
ศบำล
งำนกำรเจ้ำห
2) สำเนำคำสั่ง
น้ำที่
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ฉบับ
สำนักปลัดเท
ศบำล
16. ค่ำธรรมเนียม

ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน: www.prachincity.go.th

หมำยเหตุ

