...คู่มือสําหรั บประชาชน...
เทศบาลเมืองชัยนาท
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กองวิชาการและแผนงาน
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

คํานํา
การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามนโยบายรัฐบาล โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. แจ้ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง จั ด ทํ า คู่ มื อ สํ า หรั บ ประชาชนตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองชัยนาทจึงได้จัดทําคู่มือขึ้น เพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
ถึ ง กระบวนการ ขั้ น ตอน รายละเอี ย ดการให้ บ ริ ก ารประชาชน ของสํ า นั ก งานเทศบาล
เมืองชัยนาท
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการกับเทศบาลเมืองชัยนาทได้เป็นอย่างดีย่งิ

กองช่าง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาตก่อสร้าง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ ไม่เกิน15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน6ราย
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 10ราย
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 2ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณกองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท 056-412429
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 15วันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจาํ เป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 15 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่
ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
ยื่นคําขอ พร้อม
เอกสาร
การพิจารณาของ
นายตรวจเขต

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
- ลงรับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

- ตรวจสอบผังบริเวณ
2 วัน
- ตรวจสอบหลักฐานทีด่ ิน
- ตรวจสอบเอกสารแบบแปลน
- ตรวจสอบเอกสารของผูม้ สี ่วน
เกี่ยวข้อง

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ผังเมือง
ที่ดนิ
- ตรวจสอบตามกฎหมายว่า
ด้วยตามผังเมืองภายในเขตผัง
เมืองรวม

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ธุรการ

ช่างเขต

1 วัน

สถาปนิก

สถาปนิก

4)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
2 วัน
สถาปัตย์กรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตย์
กรรม เช่นตรวจสอบระยะส่วน
ต่างๆของอาคาร

วิศวกร

5)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
2 วัน
วิศวกรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม

3)

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

6)

7)
8)
9)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
เช่นตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร

การพิจารณาของฝ่าย - ตรวจสอบเอกสาร
แบบแผนและ
- ตรวจสอบแบบแปลนตาม
ก่อสร้าง
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
- ตรวจสอบงานช่างเขต/งานผัง
เมือง/งานสถาปัตย์กรรม/งาน
วิศวกรรม
การพิจารณาของ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ผู้อํานวยการกองช่าง - เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของ
- เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ปลัดเทศบาล
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของเจ้า - อนุญาต
พนักงานท้องถิ่น

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 วัน

ฝ่ายแบบแผยนและ
ก่อสร้าง

1 วัน

ผู้อํานวยการกองช่าง

2 วัน

ปลัดเทศบาล

2 วัน

นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบคําขอ
1
0
ชุด
1)
อนุญาตก่อสร้าง

ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดทีด่ ินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของทีด่ นิ
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในทีด่ ิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังทีด่ ินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้อมสําเนาบัตร

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตทีด่ ิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
1
0
ชุด
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชือ่ พร้อม
กับเขียนชือ่ ตัว
9) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ 1
0
ชุด
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชอื่ เจ้าของ
อาคารชือ่ อาคาร
สถานที่กอ่ สร้าง
ชื่อคุณวุฒิทอี่ ยู่
ของวิศวกรผู้
10)
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
ที่

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ตอ้ งมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
เกินกว่าค่าที่
ของผูอ้ อกแบบ
กําหนดใน
และควบคุมงาน)
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
11) 65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สถาบันที่เชือ่ ถือ
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและผูข้ อ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หมุ้
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
12) ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
13) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต่ อ้ งมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
14) เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

15)

16)

17)

18)

19)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต่ อ้ งมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
1
0
ชุด
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
20)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

หมายเหตุ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)

2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนกองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-2429
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
กองช่าง (นายอําพล สุขเกษม)

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ ไม่เกิน15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน1ราย
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 2ราย
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท 056 - 412429
ระยะเวลาเปิดให้บริการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 15 วันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจาํ เป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณี
1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
ยื่นคําขอ พร้อม
เอกสาร
การพิจารณาของ
นายตรวจเขต

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
- ลงรับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

- ตรวจสอบผังบริเวณ
2 วัน
- ตรวจสอบหลักฐานทีด่ ิน
- ตรวจสอบเอกสารแบบแปลน
- ตรวจสอบเอกสารของผูม้ สี ่วน
เกี่ยวข้อง

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ผังเมือง
ที่ดนิ
- ตรวจสอบตามกฎหมายว่า
ด้วยตามผังเมืองภายในเขตผัง
เมืองรวม

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ธุรการ

ช่างเขต

1 วัน

สถาปนิก

สถาปนิก

4)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
2 วัน
สถาปัตย์กรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตย์
กรรม เช่นตรวจสอบระยะส่วน
ต่างๆของอาคาร

5)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
วิศวกรรม

วิศวกร

3)

2 วัน

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
เช่นตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การพิจารณาของฝ่าย - ตรวจสอบเอกสาร
2 วัน
ฝ่ายแบบแผยนและ
แบบแผนและ
- ตรวจสอบแบบแปลนตาม
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
6)
- ตรวจสอบงานช่างเขต/งานผัง
เมือง/งานสถาปัตย์กรรม/งาน
วิศวกรรม
การพิจารณาของ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
1 วัน
ผู้อํานวยการกองช่าง
7) ผู้อํานวยการกองช่าง - เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของ
- เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้ 2 วัน
ปลัดเทศบาล
8)
ปลัดเทศบาล
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของเจ้า - อนุญาต
2 วัน
นายกเทศมนตรี
9)
พนักงานท้องถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
1. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
2. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บัตรประจําตัว
ธรรมดา)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
แบบคําขอ
1)
ของผู้ขออนุญาต)
อนุญาตก่อสร้าง

ที่

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ้ง
โฉนดทีด่ ินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของทีด่ นิ
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในทีด่ ิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังทีด่ ินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน

ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตทีด่ ิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
9)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชือ่ พร้อม
กับเขียนชือ่ ตัว
10) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชอื่ เจ้าของ
อาคารชือ่ อาคาร
11) สถานที่กอ่ สร้าง
ชื่อคุณวุฒิทอี่ ยู่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ตอ้ งมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
เกินกว่าค่าที่
ของผูอ้ อกแบบ
กําหนดใน
และควบคุมงาน)
กฎกระทรวงฉบับ
12)
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชือ่ ถือ
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและผูข้ อ
อนุญาตลงนาม
1
0
ชุด
กรณีอาคารที่เข้า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หมุ้
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
13) ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
14) สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต่ อ้ งมี
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

15)

16)

17)

18)

19)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต่ อ้ งมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

1

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
20)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ใหญ่พิเศษ)
-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

หมายเหตุ

ช่องทางการร้องเรียนกองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-2429
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
กองช่าง (นายอําพล สุขเกษม)

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ ไม่เกิน12 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0ราย
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1ราย
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ ะดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรือ้ ถอนอาคารที่มสี ่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือทีส่ าธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือทีส่ าธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้า

พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 12 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 12 วัน
แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือ
ตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
ยื่นคําขอ พร้อม
เอกสาร
การพิจารณาของ
นายตรวจเขต

2)

3)

4)

5)
6)
7)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
- ลงรับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ธุรการ

- ตรวจสอบผังบริเวณ
2 วัน
- ตรวจสอบหลักฐานทีด่ ิน
- ตรวจสอบเอกสารแบบแปลน
- ตรวจสอบเอกสารของผูม้ สี ่วน
เกี่ยวข้อง

ช่างเขต

2 วัน
การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
วิศวกรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
เช่นตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร

วิศวกร

การพิจารณาของฝ่าย - ตรวจสอบเอกสาร
แบบแผนและ
- ตรวจสอบแบบแปลนตาม
ก่อสร้าง
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
- ตรวจสอบงานช่างเขต/งานผัง
เมือง/งานสถาปัตย์กรรม/งาน
วิศวกรรม
การพิจารณาของ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ผู้อํานวยการกองช่าง - เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของ
- เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ปลัดเทศบาล
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของเจ้า - อนุญาต
พนักงานท้องถิ่น

2 วัน

ฝ่ายแบบแผยนและ
ก่อสร้าง

1 วัน

ผู้อํานวยการกองช่าง

2 วัน

ปลัดเทศบาล

2 วัน

นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 12 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

ที่
1)

2)

3)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
บัตรประจําตัว
ธรรมดา)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
0
ชุด
แบบคําขอ
อนุญาตรือ้ ถอน
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
0
1
ชุด
โฉนดทีด่ ินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของทีด่ นิ
ให้รอื้ ถอนอาคาร
ในทีด่ ิน
1
0
ชุด
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังทีด่ ินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
และสําเนา
ทะเบียนของผูม้ ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของ
อาคารเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
9)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
1
0
ชุด
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชือ่ พร้อม
กับเขียนชือ่ ตัว
10) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งาน)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนกองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-2429
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุเลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
กองช่าง (นายอําพล สุขเกษม)

กองคลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองคลังสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การรับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
9. ข้อมูลสถิติ

- วัน

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการเทศบาล: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412427
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าทีใ่ นการรับ
ชําระภาษีป้ายแสดงชือ่ ยี่ห้อหรือเครือ่ งหมายที่ใช้เพือ่ การประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธกี ารเสีย
ภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและ
เงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ ื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

การพิจารณา

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 วัน

กองคลัง
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

30 วัน

เจ้าของป้ายชําระภาษี

15 วัน

กองคลัง
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

กองคลัง
(เทศบาลเมืองชัยนาท)

3)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน

หมายเหตุ

ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
(ตามพระราชบัญญัตวิ ิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539

(1. ระยะเวลา : ภายใน 15
วันนับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีชําระเกิน 15
วันจะต้องชําระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมายกําหนด)

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรทีอ่ อกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
1
พร้อมสําเนา
1
แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปีที่ตดิ ตั้ง
หรือแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนติ ิ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)
หนังสือมอบ
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

-

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ฉบับ

-

หมายเหตุ
-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

ที่

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

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน:กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์ 056-412427
หมายเหตุWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
21/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมายเหตุ

หมายเหตุ

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การรับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ
9. ข้อมูลสถิติ

- วัน

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการเทศบาล: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412427
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
ตามพระราชบัญภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กําหนดให้เจ้าของทีด่ ิน ซึง่ มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่ตอ้ งยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินต่อพนักงานประเมิน ณ ทีส่ ํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท หรือหน่วยรับบริการเคลื่อนที่ตาม
กําหนด ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มกี ารตีราคาปานกลางของทีด่ นิ
* แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี มีการรับแจ้งยื่นแบบประเมินภาษีในรอบ
ระยะเวลา 4 ปี จะต้องมีการยื่นแบบครั้งแรกของปีแรก หากไม่ยื่นภายในกําหนด เจ้าที่ดินจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อย
ละ 10 ของจํานวนเงินที่ต้องเสียภาษี
* กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของทีด่ ินขึ้นใหม่ หรือจํานวนทีด่ ินเปลี่ยนแปลงไป เจ้าของที่ดนิ ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ นับแต่วนั ที่จํานวนเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นใหม่
อัตราโทษและค่าปรับ
* ผู้ใดละเลยการยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10

ปี
* ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุก หรือปรับไม่เกิน
500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
* กําหนดระยะเวลาการชําระภาษี คือ เดือนมกราคม -เมษายนของทุกปี หากชําระภาษีเกินกําหนดเวลาดังกล่าว
ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของอัตราค่าภาษีที่จะต้องชําระ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1.ให้เจ้าของทีด่ ินซึ่งมีหน้าที่
เสียภาษีบํารุงท้องที่
ยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดิน (ภ.บ.ท.5 )
2.คํานวนภาษีบํารุงท้องที่
จากหน่วยราคาปานกลาง
ที่ดินประเมินค่าภาษีบํารุง
ท้องที่

20 นาที

3.แจ้งการประเมิน(ภ.บ.ท.5)

3 วัน

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
เทศบาลเมืองชัยนาท

กองคลัง
เทศบาลเมืองชัยนาท

2)

4.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุง
ท้องทีช่ ําระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุง
ท้องที่ (ภ.บ.ท. 11)

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : ภายใน 3
วันนับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท5)
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่

30 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 33 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ยื่นแบบรายการ
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
-

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ที่ดินแบบ
( ภ.บ.ท. 5)
1
คํานวนณค่าภาษี

3)

แจ้งการประเมิน
( ภ.บ.ท. 5)

4)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
บํารุงท้องที่
ชําระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน

ที่

1
-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

ฉบับ

-

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

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

จํานวนเอกสาร
สําเนา

16. ค่าธรรมเนียม
ราคาปานกลางที่ดิน หน่วยที่ 1 ไร่ละ 2,620 บาท
ราคาปานกลางที่ดิน หน่วยที่ 2 ไร่ละ 1,995 บาท
ราคาปานกลางที่ดิน หน่วยที่ 3 ไร่ละ 145 บาท
ราคาปานกลางที่ดิน หน่วยที่ 4 ไร่ละ 195 บาท
ราคาปานกลางที่ดิน หน่วยที่ 5 ไร่ละ 120 บาท
ราคาปานกลางที่ดิน หน่วยที่ 6 ไร่ละ 55 บาท
ที่ดินใช้ประกอบ กสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก
1. เสียกึ่งอัตรา
2. ประกอบการกสิกรรมเอง เสียไม่เกินไร่ละ 5 บาท
ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ เสียเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า
17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน:กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์ 056-412427
หมายเหตุWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การรับแจ้ง

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ ินพ.ศ. 2475

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ - วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการเทศบาล: กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองคลัง) ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412427
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ ินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าที่ในการรับชําระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและทีด่ นิ ที่ใช้ตอ่ เนือ่ งกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธกี ารชําระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชําระ
ภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15
วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่

เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ ื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอื เริม่ นับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดําเนินการชําระ
ภาษี

30 วัน

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา

2)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

หมายเหตุ

เทศบาลเมืองชัยนาท

กองคลัง
เทศบาลเมืองชัยนาท

(1. ระยะเวลา : ภายใน 30
วันนับจากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

ที่

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
1
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
หลักฐานแสดง
1
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและทีด่ ิน
พร้อมสําเนาเช่น
โฉนดทีด่ ิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซือ้ ขาย
หรือให้โรงเรือนฯ
หลักฐานการ
1
ประกอบกิจการ
พร้อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญาเช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สําเนา
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ฉบับ

-

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

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน:กองคลัง เทศบาลเมืองชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์ 056-412427
หมายเหตุWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด. 2)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
กองคลัง (นางสุพิชชา เอี่ยมงาม)

กองสาธารณสุข

หมายเหตุ

และสิ่งแวดล้อม

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องใช้เสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องใช้เสียง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:

1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองชัยนาท

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน]การขอใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งใช้เสียง
21/05/2558 09:27
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานทีใ่ ห้บริการ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ถ.วงษ์โต
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412430
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
13. 1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์การขอใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งใช้เสียงต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ขอใบอนุญาตทําการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องใช้

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ
15 นาที

-

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เสียงพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด

หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 วัน
15. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
17. ค่าธรรมเนียม

ที่
1)

1)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครือ่ งใช้เสียงพร้อมหลักฐานทีท่ ้องถิ่นกําหนด
(ก) การโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียงทางด้านพานิชหรือการค้า ประจําที่จํานวน 15 วัน 75 บาท
(ข) การโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียงทางด้านพานิชหรือการค้า รถเคลื่อนที่จํานวน5 วัน 60 บาท
(ค) การโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียงในงานบุญ

10 บาท

หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
18. ช่องทางการร้องเรียน
1)

ช่องทางการร้องเรียน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
หมายเหตุ2) Website WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
3) ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
19. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

20. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ่าสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตฆ่าสัตว์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว/การขอออนุญาตฆ่าสัตว์
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การออกใบอนุญาต/อนุญาต
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสุกร พ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 1,000 ตัว / เดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 20 ราย / เดือน
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 10 ราย / เดือน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสุกร พ.ศ. 2535
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการที่ทํากองสาธารณสุข เทสบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
โทรติดต่อ 056-412430
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสุกร พ.ศ. 2535หลักเกณฑ์

13. ขั้นตอน
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การแจ้งเป็นผู้ประกอบการ 1 วัน
ยื่นที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง
ชัยนาทเพื่อให้พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา : 1
วัน
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
กองสาธารณสุข

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 1 วัน
ตรวจสอบรายการอนุญาตฆ่า
สัตว์ของผู้ประกอบการ
2)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
งานสัตวแพทย์

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา : 1
วัน นับจากวันที่ยื่น
ขออนุญาติ

การพิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
สะอาด สะดวก ปลอดภัย เมื่อใช้บริการ ฆ่าสุกร จากโรงฆ่าสุกรมาตรฐาน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

ที่
1)
2)
3)
4)
5)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
จํานวนเอกสาร
รายการเอกสารยืนยัน
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
คําร้องขอฆ่าสัตว์
1
-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1
1
1
-

ชุด
ชุด
ชุด
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1. บันทึกสรรพากรพืน้ ทีส่ าขาเมืองชัยนาท
16. ค่าธรรมเนียม
16.1 ค่าอากรฆ่าสัตว์
10 บาท
16.2 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 15 บาท
16.3 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 3 บาท

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16.4 คําร้องฆ่าสัตว์
5
16.5 ค่าเช่าคอก
7
16.6 ค่าน้ําประปา
5
16.7 ค่าล้างเครื่องในสัตว์ 100
รวม 140 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

17. ช่องทางการร้องเรียน
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
2. Website WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน )
3. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414-444
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขออนุญาตฆ่าสุกร
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็ปไซต์แล้ว
สนธยา พุ่มมูล (สัตวแพทย์)
สุชาติ อรุณเมือง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
1. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
3. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

4. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท

5. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
6. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
8. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
1)

สถานทีใ่ ห้บริการ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ถ.วงษ์โต
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412430
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์การขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนด
ของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 1 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับการขอใบอนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด

15 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

1)

2)

-

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น)
-

-

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาต
ไม่แก้ไขคําขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคําขอ
และเอกสารพร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539))
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตามบริบท
ของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ของจํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 วัน
12. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน

ที่
1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
14. ค่าธรรมเนียม
1)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งป้ายโฆษณาฉบับละไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

15. ช่องทางการร้องเรียน
1)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
1. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
2. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

15. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

1)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
16. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชนที่ออกตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองชัยนาท

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:50
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานทีใ่ ห้บริการ:กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
โทรติดต่อ 056-412430 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยนื่ คําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน
ใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบ
จํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

-

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

การพิจารณา

การแจ้งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
ให้ตอ่ อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบอนุญาต

-

3)

4)

หมายเหตุ
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ตอ่
อายุใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
การพิจารณา

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
บ้าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แผนทีส่ ังเขป
1
1
ฉบับ
แสดงที่ตั้ง
1) จําหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที่)
ใบรับรองแพทย์ 1
0
ฉบับ
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
2)
ที่แสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จําหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร)
16. ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

ที่

1)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จําหน่ายโดยลักษณะวิธกี ารจัดวางสินค้าในทีห่ นึ่งที่ใดโดยปกติ ฉบับละ 100บาท ต่อปี
(ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย
ฉบับละ 10 บาท ต่อปี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

3. ช่องทางการร้องเรียนกองสาธาณรสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์
056-412430สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
4. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
5. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 14:45
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการ:กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
โทรติดต่อ 056-412430 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหน้าที่แต่ตอ้ งปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ
15 นาที

-

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต

20 วัน

-

2)

3)

หมายเหตุ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

4)

การแจ้งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

หมายเหตุ
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน
-

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

หมายเหตุ
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล

3)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ที่

5)

หลักฐานทีแ่ สดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ตามกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
1) หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
แผนทีโ่ ดยสังเขป 1
1
ฉบับ
แสดงสถานทีต่ งั้
2) ตลาด

3)

ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขายของ
และผูช้ ่วยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานทีแ่ สดง
ว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารตาม

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หลักสูตรทีท่ ้องถิ่น
กําหนด

จํานวนเอกสาร
สําเนา

16. ค่าธรรมเนียม
1)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
7. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
8. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็ปไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถาน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถาน
1)

สถานที่ให้บริการ: กองสาธารณสุข เทสบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โทร
ติดต่อ 056-412430
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์การขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถานต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มทีก่ ฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําการ 15 นาที
ขอใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน

-

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

และณาปนสถานพร้อม
หลักฐานทีท่ ้องถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม

20 วัน

-

2)

3)

หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

4)

8 วัน
การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

หมายเหตุ
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน
-

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

หมายเหตุ

-

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
13. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล

3)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กําหนด)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
15. ค่าธรรมเนียม
1)

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตจัดตัง้ สุสานและณาปานสถาน
ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและและณาปนสถาน เอกชน
ฉบับละ 1,000 บาท
ใบอนุญาตเป็นผู้อําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
ฉบับละ 500 บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 50 บาท
การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผูด้ ําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปน
สถาน เอกชนให้เป็นไปตามอัตรา แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

16. ช่องทางการร้องเรียน
1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
9. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
10. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว

จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่นท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:19
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการ:กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
โทรติดต่อ 056-412430 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30น.
(มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามทีอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ตอ้ งควบคุมในเขตท้องถิน่ นั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มทีก่ ฎหมายกําหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด

15 นาที

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

-

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)

ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

3)

-

4)

การแจ้งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่

-

หมายเหตุ
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกําหนดของท้องถิ่น)

-

หมายเหตุ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)
3)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
(เอกสารและ

ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแ่ สดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาเอกสาร
0
1
ฉบับ
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอนื่ ใด
ตามกฎหมายใน
1) การใช้ประโยชน์
สถานที่ทใี่ ช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ
หลักฐานการ
0
1
ฉบับ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
2)
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546
เป็นต้น
เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ใน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน

ที่

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แต่ละประเภท
กิจการที่กําหนด)
ใบรับรองแพทย์ และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรือ่ ง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

17. ช่องทางการร้องเรียน
1)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
11. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
12. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็ปไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานทีใ่ ห้บริการ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 เบอร์โทรติดต่อ 056-412430
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผมต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มทีก่ ฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รบั ผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
15 นาที
ขอรับการประกอบกิจการ
รับจ้างแต่งผมพร้อมหลักฐาน
ที่ท้องถิ่นกําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

-

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ

20 วัน

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

4)

8 วัน
การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่อนุญาตให้ออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับจ้างแต่งผมแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์

-

หมายเหตุ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

-

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

หมายเหตุ
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตาม
บริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
1
ฉบับ
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล

3)

4)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ

ที่

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มอบอํานาจ)
หลักฐานทีแ่ สดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
ตามกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สําเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
1) หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
แผนทีโ่ ดยสังเขป 1
1
ฉบับ
แสดงสถานทีต่ งั้
2) ตลาด

16. ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

1)

อัตราค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับจ้างแต่งผม
สถานทีต่ ัดผม
ทําการตัดผม นวดผม โกนผม หนวดเครา กันหน้า กันคอ นวดหน้า สระผม ย้อมผม
ก. สถานที่ปรับอากาศ
150 บาทต่อปี
ข. สถานที่ไม่ปรับอากาศ
100 บาทต่อปี
สถานทีด่ ัดผม
ทําการดัดผม หรือจัดทรงผม ย้อมผม สระผม นวดหน้า กันหน้า กันคอ
ก. สถานที่ปรับอากาศ
150 บาทต่อปี
ข. สถานที่ไม่ปรับอากาศ
100 บาทต่อปี
ช่างตัดผม ทําการตัดผม หนวด โกนผม ขน หนวด เครา กันคอ กันหน้า สระผม ย้อมผม นวดหน้า คนละ 50 บาท
ช่างดัดผม ทําการดัดหรือจัดทรงผม ย้อมผม สระผม นวดหน้า กันคอ กันหน้า คนละ 50 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

17. ช่องทางการร้องเรียน
13. ช่องทางการร้องเรียนกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430ติดต่อด้วยตนเอง ณสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
14. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
15. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว

จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
ไม่เกิน 200
ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: สถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:

1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร21/05/2558 09:01
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการ:กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โทร
ติดต่อ 056-412430 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งทั้งนี้ผู้
ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสามารถดําเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
กําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ
15 นาที
แจ้งยื่นคําขอแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานทีท่ ้องถิ่นกําหนด

-

(1. ระยะให้บริการ
ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง

30 นาที

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชั่วโมง
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้
ยื่นคําขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ใน
ขณะนั้นให้จดั ทําบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยืน่ เพิ่มเติม
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งโดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน
บันทึกนั้นด้วย

-

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดต้องออกใบ
รับแจ้งภายในวันที่
ได้รับแจ้ง)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หากผู้แจ้งไม่
แก้ไขหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วันที่
ได้รับการแจ้งที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้เจ้า

1)

2)

3)

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ 5 วัน
การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ
เพื่อมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็นอัน
สิ้นสุด
แจ้งคําสั่งให้การแจ้งเป็นอัน
สิ้นสุดแก่ผู้แจ้งทราบพร้อม
แจ้งสิทธิการอุทธรณ์

-

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่น
กําหนด (สถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหารพื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร)

-

4)

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
พนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งให้การ
แจ้งของผูแ้ จ้งเป็น
อันสิ้นสุด)
(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น)

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
บุคคล

3)

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแ่ สดง
การเป็นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
(เอกสารและ
ตามกฎหมายที่
หลักฐานอื่นๆ
เกี่ยวข้อง
ตามที่ราชการส่วน
1)
ท้องถิ่นประกาศ
กําหนด)
เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
2) ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกําหนด
16. ค่าธรรมเนียม

-

0

1

ฉบับ

-

1)

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้งจัดตัง้ สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นทีไ่ ม่เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ลําดับ
ประเภท
จํานวนเงิน
1
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
100
2
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 10 - 25 ตารางเมตร
200
3
500
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 25 – 50 ตารางเมตร
4
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 50 - 200 ตารางเมตร
1,000
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานทีจ่ ําหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ลําดับ
ประเภท
จํานวนเงิน
1
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 200 - 300 ตารางเมตร
1,200
2
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 300 - 400 ตารางเมตร
1,400
3
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 400 - 500 ตารางเมตร
1,600
4
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 500 - 600 ตารางเมตร
1,800
5
สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพนื้ ที่ไม่เกิน 60 ตารางเมตรขึน้ ไป
2,600
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) 1. ช่องทางการร้องเรียนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430
2. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
3. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

18. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็ปไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 ตราเป็นเทศบัญญัตเิ ทศบาลเมืองชัยนาท

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน
9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนสิ่งปฏิกูล 19/05/2558 13:57
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการ:กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองชัยนาท ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
โทรติดต่อ 056-412430 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกลู โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ
แทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกําหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผูข้ ับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนส่งเพื่อ
ป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกลู ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกําหนด

-

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคําขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคํา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพือ่
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิม่ เติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจด้าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

-

-

หมายเหตุ
พื้นที่
)
(1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื้นที่
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่แก้ไข
คําขอหรือไม่สง่
เอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื้นที่
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

-

8 วัน
การแจ้งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกําหนดหากพ้น
กําหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ

-

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วัน

หมายเหตุ
เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื้นที่
2. ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมี
คําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เอกสาร
ถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้ง
การขยายเวลาให้ผู้
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมสําเนาแจ้ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลาการ
ให้บริการส่วนงาน/
หน่วยงานที่

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ทอ้ งถิ่นกําหนด

หมายเหตุ
รับผิดชอบให้ระบุ
ไปตามบริบทของ
พื้นที่
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
บ้าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต 0
1
ฉบับ
(เอกสารและ
ตามกฎหมายอืน่
หลักฐานอื่นๆตามที่
1)
ที่เกี่ยวข้อง
ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนด)
เอกสารหรือ
0
1
ฉบับ
(เอกสารและ
หลักฐานแสดง
หลักฐานอื่นๆตามที่
2)
สถานที่รับกําจัด
ราชการส่วน
สิ่งปฏิกูลที่ได้รบั
ท้องถิ่นกําหนด)

ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการ
ที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดสิง่
ปฏิกูล
แผนการ
ดําเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
ดําเนินงานความ
พร้อมด้าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริหาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้
เห็นว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึกอบรมด้าน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑ์ที่
ท้องถิ่นกําหนด)
ใบรับรองแพทย์
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจําปีของ
ผู้ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูล

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนด)

-

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆตามที่
ราชการส่วน
ท้องถิ่นกําหนด)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น))
17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

1.ช่องทางการร้องเรียนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ 056-412430ติดต่อด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
2. Website WWW.chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
3. ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)
19. หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็ปไซต์แล้ว
สุมิตตรา อ่ําอินทร์
นางศุภริญ์ชยา กลําพา

งานทะเบียนราษฎร

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด กรณีท้องที่อื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด กรณีทอ้ งที่อื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์
สถานการณ์เกิดและ
สัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด กรณีทอ้ งที่อื่น
(ระเบียบฯ ข้อ 57) 02/06/2558 14:24
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีบ่ ิดา มารดา หรือผู้ปกครองทีช่ อบด้วยกฎหมายมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พน้ กําหนด 15 วัน นับแต่วันทีเ่ ด็กเกิด
2. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
1)
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
การสอบสวนพยานหลักฐาน 89 วัน
การพิจารณา
พยานบุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้
นายอําเภอ แห่งท้องที่
2)
พิจารณาอนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ
นายทะเบียน พิจารณารับ 1 วัน
สํานักทะเบียน
การพิจารณา
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
อําเภอ/สํานัก
3)
พิจารณา
ทะเบียนท้องถิน่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
การตรวจสอบเอกสาร

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
-

-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)
ประชาชน หรือ
ใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้าว ของบิดา
มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก

ที่
1)

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
1) (ท.ร.14) ที่มีชอื่
ทะเบียนท้องถิน่
บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก
รูปถ่ายของเด็ก 2 2)
นิ้ว จํานวน 2 รูป
หนังสือรับรอง
3)
การเกิด ท.ร.1/1
ผลตรวจสาร
4) พันธุกรรม (DNA)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณีเด็กเกิดใน
สถานพยาบาล)
(กรณีไม่มหี นังสือ
รับรองการเกิด
ท.ร.1/1 )

16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)
3)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ วันที่พิมพ์
21 ก.ค. 2558
สถานะ
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย
ภัสรา มณีรอด
อนุมัติโดย
กําไร อรุณประชารัตน์
เผยแพร่โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชัว่ คราว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
02/06/2558 14:17

11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
-

-

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

ที่
1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบรับแจ้งเกี่ยวกับ สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
บ้าน (ท.ร. 9)
ทะเบียนท้องถิน่
เอกสารการเป็น กรมทีด่ ิน
เจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
เอกสารการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

หมายเหตุ

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์
สถานการณ์เกิดและ
สัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิง้ เด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ.2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด (ระเบียบฯ ข้อ 57)
02/06/2558 14:23
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นกําหนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด
2. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบคุ คลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

รวมรวมพยานหลักฐาน
89 วัน
สํานักทะเบียน
เสนอให้นายอําเภอแห่ง
อําเภอ/สํานัก
ท้องที่พิจารณา อนุมตั /ิ ไม่
ทะเบียนท้องถิน่
2)
อนุมตั ิ และแจ้งผลการ
พิจารณาให้นายทะเบียน
ทราบ
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ 1 วัน
สํานักทะเบียน
3)
แจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
อําเภอ/สํานัก
พิจารณา
ทะเบียนท้องถิน่
ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
-

-

-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)
ประชาชน หรือ
ใบสําคัญ
2) ประจําตัวคนต่าง
ด้าว ของบิดา
มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็ก
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
1) ท.ร.14 ที่มชี อื่
ทะเบียนท้องถิน่
บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง
รูปถ่ายของเด็ก 2 1
0
ฉบับ
2)
นิ้ว จํานวน 2 รูป
1
0
ฉบับ
(กรณีที่เด็กเกิดใน
หนังสือรับรอง
สถานพยาบาล)
3) การเกิด ตามแบบ
ท.ร.1/1
1
0
ฉบับ
(กรณีที่มอบหมาย
หนังสือ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
4) มอบหมาย
แจ้ง)
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

1)
2)
3)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ์
21 ก.ค. 2558
สถานะ
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย
ภัสรา มณีรอด
อนุมัติโดย
กําไร อรุณประชารัตน์
เผยแพร่โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสํานักทะเบียนอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสํานักทะเบียนอื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสํานักทะเบียนอื่น
(ระเบียบข้อ 56/1) 02/06/2558 14:22
11. ช่องทางการให้บริการ

1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้งได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจําตัว
ประชาชนผูแ้ จ้ง
และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนบิดา
มารดา (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร.14

ที่

1)

2)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
-

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

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

3)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(ที่ปรากฎชือ่ บิดา
มารดา หรือ
ผู้ปกครองที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของ
เด็กที่เกิด)
(ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)
ที่ตรวจพิสูจน์จาก
หน่วยงานของรัฐ
หรือสถาบันที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์การ
เป็นบิดามารดา
ของเด็กที่เกิด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หนังสือ
1
0
ฉบับ
1)
มอบหมาย
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
2) ประชาชน

หมายเหตุ
(กรณีมอบหมายให้
บุคคลอืน่ แจ้งแทน)
(ของพยานบุคคล
ที่มาให้ถอ้ ยคํา
อย่างน้อย 2 คน)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)

เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)

3)

หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ -

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

]คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอก
บ้าน
(ระเบียบฯ ข้อ 52 และ ข้อ 54) 02/06/2558 14:21
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการ สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้งได้แก่
(1) กรณีเกิดในบ้าน บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจ้า
บ้าน
(2) กรณีเกิดนอกบ้าน บิดา หรือมารดา หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบิดา หรือมารดา
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1) การพิจารณาการได้สญ
ั ชาติของบุตร กรณีที่มารดาเป็นคนต่างด้าว และบิดาเป็นคนไทย ต้องดําเนินการ
สอบสวนพยานบุคคล เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงว่าบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย ใช้เวลา 1 วัน
(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล
พยานแวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(3) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ
ต้องดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่ง
ให้สํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรือ่ ง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
สํานักทะเบียน
1) เอกสาร
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
อําเภอ/สํานัก
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
ทะเบียนท้องถิ่น
การพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ 10 นาที
สํานักทะเบียน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
อําเภอ/สํานัก
2)
การพิจารณา
ทะเบียนท้องถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
13. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
-

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ของผู้แจ้ง และ
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
บิดา มรดา (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียน
บ้าน หรือสําเนา
ทะเบียนประวัติ
ของบิดา มารดา
(ถ้ามี)

ที่

2)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1) บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
การเกิด ตามแบบ
2) ท.ร. 1/1
ใบรับแจ้งการเกิด ตามแบบ ท.ร. 1
ตอนหน้า

1

0

ฉบับ

หนังสือ
มอบหมาย (ถ้ามี)
15. ค่าธรรมเนียม

1

0

ฉบับ

3)
4)
1)

1)
2)

หมายเหตุ
(ที่จะขอเพิ่มชือ่ เด็ก
ที่เกิด)
(ที่ออกให้โดย
โรงพยาบาลที่เด็ก
เกิด เป็นกรณีเด็กที่
เกิดใน
สถานพยาบาล)
(กรณีแจ้งเกิดกับ
กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น
และเด็กเกิดใน
บ้าน)
(กรณีมอบให้บคุ คล
อื่นเป็นผู้แจ้ง)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีสํานักทะเบียนอืน่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น (ระเบียบ
ฯ ข้อ 64/1) 02/06/2558 14:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

หมายเหตุ (แห่งท้องที่ที่ศพอยู่ หรือมีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทําลาย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายจาก
บุคคล ดังกล่าว
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)

ระยะเวลา
รายละเอียดของขั้นตอน
ให้บริการ
การบริการ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักทะเบียนอําเภอ/ สํานักทะเบียนท้องถิ่น

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียนอําเภอ/ สํานักทะเบียนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูต้ าย ถ้ามี)
บัตรประจําตัว
2)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่
1)

2)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร.14
หนังสือรับรอง
การตาย ท.ร. 4/1
ที่ออกโดย
สถานพยาบาล
ผลตรวจสาร
พันธุกรรม (DNA)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักทะเบียน
1
1
ฉบับ
(ที่ผตู้ ายมีชื่ออยู่)
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
1
0
ฉบับ
(กรณีทผี่ ู้ตายรักษา
ก่อนตาย)
-

1

0

ฉบับ

พยานหลักฐานอื่น 4) เช่น รูปถ่ายงาน
ศพของคนตาย
16. ค่าธรรมเนียม

1

0

ฉบับ

3)

1)

1)
2)
3)

(ที่สามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของผูต้ าย
ได้)
(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกําหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการตายเกินกําหนด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการตายเกินกําหนด (ระเบียนฯ ข้อ 70)
02/06/2558 14:37
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทตี่ าย หรือ ที่ศพอยูห่ รือมีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทําลาย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักบริหารการ ทะเบียน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
20 วัน
สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็นให้
นายทะเบียนพิจารณา

สํานักบริหารการ ทะเบียน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักบริหารการ ทะเบียน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
ทะเบียน
ประชาชน

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
(ของผูต้ าย ถ้ามี)
บัตรประจําตัว
2)
ทะเบียน
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
ฉบับ
(ที่ผตู้ ายมีชื่ออยู่)
สําเนาทะเบียน สํานักบริหารการ 1
1) บ้านฉบับเจ้าบ้าน ทะเบียน
ท.ร.14
สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
(กรณีที่คนตายเข้า
หนังสือรับรอง
ทะเบียน
รับการรักษาก่อน
การตาย ตาม
2) แบบ ท.ร. 4/1 ที่
ตาย)
ออกโดย
สถานพยาบาล
สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
(ที่สามารถบ่งบอก
ผลตรวจสาร
3)
ตัวบุคคลของผูต้ าย)
พันธุกรรม (DNA) ทะเบียน
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

1)
2)
3)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกําหนด กรณีสํานักทะเบียนอืน่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการตายเกินกําหนด กรณีสํานักทะเบียนอื่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการตายเกินกําหนด กรณีสํานักทะเบียน
อื่น 02/06/2558 14:38
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทตี่ าย หรือที่ศพอยู่หรือมีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา หรือทําลาย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายหลัง 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ
ต้องดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้
สํานักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สาํ นักทะเบียน
กลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
20 วัน
พยานบุคคล และพยาน
แวดล้อม และรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็นให้
นายทะเบียน พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

10 วัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูต้ าย ถ้ามี)
ประชาชน

ที่
2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
การตาย ท.ร.4/1
1)
ที่ออกโดย
สถานพยาบาล
1
0
ฉบับ
ผลการตรวจสาร 2) พันธุกรรม (DNA)
พยานหลักฐานอื่น 3) เช่น รูปถ่ายงาน
ศพของผูต้ าย
16. ค่าธรรมเนียม
1)

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผตู้ ายเข้ารับ
การรักษาก่อน
ตาย)
(ที่สามารถบ่งบอก
ตัวบุคคลของ
ผู้ตาย)
(ถ้ามี)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว

จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอก
บ้าน
(ระเบียบฯ ข้อ 61 และข้อ 63) 02/06/2558 14:35
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)

หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทตี่ าย)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1) เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
(2) บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูต้ าย ถ้ามี)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประชาชน

ที่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สํานักบริหารการ
หนังสือรับรอง
ทะเบียน
1) การตาย ตาม
แบบ ท.ร.4/1
ใบรับแจ้งการตาย 2)
ท.ร.4 ตอนหน้า
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
3) บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิน่
16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)
3)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(กรณีตายใน
สถานพยาบาล)
1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณีแจ้งต่อกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน)
(ที่ผตู้ ายมีชื่ออยู่ ถ้า
มี)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายออก
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออก (ระเบียบฯ ข้อ 79)
02/06/2558 14:44
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้ย้ายมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายออก
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
1)
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
นายทะเบียนพิจารณา รับ 10 นาที
การพิจารณา
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
2)
การพิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

หมายเหตุ
-

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

หมายเหตุ
(ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้า
บ้าน)
(กรณีได้รับ
มอบหมาย ต้องมี
บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้มอบ
และหนังสือ
มอบหมายจากเจ้า
บ้าน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(ของผู้ย้ายทีอ่ ยู่ ถ้า
บัตรประจําตัว
มี)
ประชาชน

ที่
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ที่จะย้ายออก)
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1) บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
ท.ร.14
ใบรับแจ้งการย้าย สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
(กรณีแจ้งย้ายกับ
2) ที่อยู่ ท.ร.6 ตอน ทะเบียน
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น)
หน้า
16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)
3)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (ระเบียบฯ ข้อ 90)
02/06/2558 14:47
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)

หมายเหตุ (ทีบ่ ้านหลังที่จะย้ายเข้าตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เป็นสํานักทะเบียนปลายทาง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ ผู้ย้ายทีอ่ ยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ย้ายเข้า
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูแ้ จ้ง)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่
1)
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบแจ้งการย้ายที่ สํานักทะเบียน
อยู่ ท.ร. 6
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สําเนาทะเบีนบ้าน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ฉบับเจ้าบ้าน
ทะเบียนท้องถิน่
ท.ร.14
สําเนาบัตร
ประจําตัวเจ้าบ้าน

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
1

0

ฉบับ

(บ้านที่ประสงค์จะ
ย้ายเข้า)

1

0

ฉบับ

(พร้อมคํายินยอม
เป็นหนังสือ กรณี
ไม่ได้มาแสดงตน
ต่อนายทะเบียน)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยูท่ ี่ใด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รวู้ ่าไปอยู่ที่ใด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็น
เวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (ระเบียบฯ ข้อ 81) 02/06/2558 14:49
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทผี่ ู้ออกไปจากบ้านมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่ อกไปจากบ้านไปครบ 180 วัน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้า
บัตรประจําตัว
บ้าน)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
ฉบับ
(ที่ผู้ทอี่ อกจากบ้าน
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
1)
มีชอื่ อยู)่
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก

ที่

2)

3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ท.ร. 14
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับตัวบุคคล
ที่ออกไปจากบ้าน
เช่น สําเนาบัตร
ประจําตัว (ถ้ามี)
บัตประจําตัวของ
ผู้ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
ทะเบียน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(พร้อมด้วยหนังสือ
มอบหมาย กรณีที่
ได้รับมอบหมายให้
แจ้งแทน)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ–
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
(ระเบียบฯ ข้อ 87) 02/06/2558 14:48
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่คนไปต่างประเทศมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1)

1. ผู้แจ้งได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่คนไปอยู่ต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้า
บัตรประจําตัว
บ้าน)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
ฉบับ
(ที่คนไป
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
1)
ต่างประเทศมีชื่อ
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก

ที่

2)
3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ท.ร.14
หลักฐานการ
เดินทางไป
ต่างประเทศ
บัตรประจําตัวผู้
ไดัรับมอบหมาย

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ทะเบียนท้องถิน่
อยู)่
สํานักบริหารการ 1
1
ฉบับ
(ถ้ามี)
ทะเบียน
สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

(หนังสือมอบหมาย
กรณีได้รับมอบให้
แจ้งแทน)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

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

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (ระเบียบฯ
ข้อ 85) 02/06/2558 14:51
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทผี่ ู้ขอย้ายมีชอื่ ในทะเบียนบ้านกลาง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1)

1.ผู้แจ้ง ได้แก่
(1) ผูข้ อย้าย ซึ่งมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสํานักทะเบียน

(2) บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีผู้มชี ื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์)
(3 )ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (กรณีผมู้ ีชอื่ ในทะเบียนบ้านกลางมีเหตุจําเป็นไม่สามารถแจ้งการย้ายออกได้ด้วยตนเอง
เนื่องจากเป็นเป็นคนพิการทางกายจนเดินไม่ได้ หรือเป็นผูเ้ จ็บป่วยทุพลภาพ หรือกรณีจาํ เป็นอื่น)
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
ตรวจสอบหลักฐาน พยาน 20 วัน
บุคคล และพยานแวดล้อม
พร้อมเสนอความเห็นให้
นายทะเบียนพิจารณา
นายทะเบียนพิจารณา รับ 10 วัน
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูแ้ จ้ง)
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผ้ฎย้ายซึ่งมีชื่อ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประชาชน

ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
อยู่ในทะเบียนบ้าน
กลาง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(พร้อมหนังสือ
บัตรประจําตัว
มอบหมาย กรณีที่
ประชาชนของผู้
1)
มีการมอบให้แจ้ง
ได้รับมอบหมาย
แทน)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ที่ยินยอมให้ยา้ ย
2) ของเจ้าบ้าน
เข้าทะเบียนบ้าน
ท.ร. 14)
ทะเบียนบ้านฉบับ สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ที่จะแจ้งย้ายเข้า)
3) เจ้าบ้าน ท.ร. 14 อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์

21 ก.ค. 2558

สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชํารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สญ
ู หาย หรือชํารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยูส่ ูญ
หาย หรือชํารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 91) 02/06/2558 14:53
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทอี่ อกใบแจ้งการย้ายออก)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ บุคคลที่ลงชือ่ แจ้งย้ายออกในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ฉบับทีส่ ูญหาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)
บัตรประจําตัว
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ฉบับ
(ของผู้ได้รับ

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประชาชน
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
อําเภอ/สํานัก
ประชาชน
ทะเบียนท้องถิน่

2)

หมายเหตุ
มอบหมาย)
(ของผู้ย้ายคนอื่นๆ
ที่มีชอื่ เป็นผู้ย้าย
ออกในใบแจ้งย้าย
ที่อยูฉ่ บับที่สญ
ู หาย
หรือชํารุด กรณีผู้
ย้ายออกมากกว่า
1 ราย)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

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

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0
9. ข้อมูลสถิติ

นาที

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียน
เดียวกัน (ระเบียบฯ ข้อ 84) 02/06/2558 14:46
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทผี่ ู้ย้ายที่อยู่มชี อื่ ในทะเบียนบ้าน และบ้านหลังที่จะย้ายเข้าอยูต่ ั้งอยู่ในเขตสํานักทะเบียน
เดียวกัน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1)

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน

3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)
3)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน

หมายเหตุ
(ผู้แจ้ง)
(เจ้าบ้านที่ยินยอม
ให้ย้ายเข้า)
(ของผู้ย้ายทีอ่ ยู่ถ้า
มี)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
1) บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิน่
1
0
ฉบับ
ใบรับแจ้งการย้าย สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
2) ออกตามแบบ
ท.ร.6 ตอนหน้า ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
(ของบ้านที่ย้ายออก
และที่ย้ายเข้า)
(กรณีแจ้งย้ายกับ
กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

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

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (ระเบียบฯ ข้อ 83)
02/06/2558 14:51
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการเปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ทอี่ อกใบแจ้งย้ายออก)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(เจ้าบ้านหลังเดิม)
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้ท่ไี ด้รับ
ประชาชน
มอบหมาย พร้อม
ด้วยหนังสือ
มอบหมาย กรณี
ได้รับมอบหมายให้
แจ้งแทน)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน สํานักบริหารการ 1
0
ฉบับ
2)
บ้านฉบับเจ้าบ้าน ทะเบียน

หมายเหตุ
(ของผู้ย้ายทีอ่ ยู่ ถ้า
มี)
(ที่ผู้ย้ายมีชอื่ ครั้ง
สุดท้ายก่อนการ

ที่

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ท.ร.14
ย้ายออก)
ใบรับแจ้งการย้าย สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ทีไ่ ด้รับมาจากใบ
ที่อยู่
อําเภอ/สํานัก
แจ้งการย้ายออก)
ทะเบียนท้องถิน่

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายเข้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ้งการย้ายเข้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการย้ายเข้า (ระเบียบฯ ข้อ 89)
02/06/2558 14:45
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ที่บ้านหลังที่ย้ายเข้าตั้งอยู)่
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ย้ายเข้า
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

10 นาที

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
ประชาชน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(เจ้าบ้านที่ประสงค์
จะย้ายเข้า)
(ของผู้ย้ายทีอ่ ยู่ ถ้า
มี)

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร.14
ใบรับแจ้งการย้าย
ที่อยู่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักทะเบียน
1
1
ฉบับ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
(ที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
(ที่ได้รับมาจากการย้าย
ออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชือ่
ยินยอมให้ย้ายเข้า)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ํากัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ํากัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขทีซ่ ้ํากัน (ระเบียบฯข้อ 36 และข้อ 39) 02/06/2558 14:20
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้แจ้งได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการ

ข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลางให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลางเพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอและ 1 วัน
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

สอบสวนข้อเท็จจริงพยาน
เอกสารพยานบุคคลและ
พยานแวดล้อมและรวบรวม
ความเห็นเพื่อเสนอให้นาย
ทะเบียนพิจารณา

5 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผล
การพิจารณา

1 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
1) บ้านฉบับเจ้าบ้า
นท.ร. 14
หนังสือมอบ
อํานาจและบัตร
2) ประจําตัว
ประชาชนผูม้ อบ
อํานาจ
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

1)
2)
3)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
1
0
ฉบับ
(กรณีมอบอํานาจ)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขอทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขอทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขอทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 6)
27/05/2558 14:19
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)

1. ผู้รอ้ ง ได้แก่ผู้มีชอื่ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในช่องสถานะภาพมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน แต่มี
ความประสงค์จะทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมเี หตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน

แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การยื่นประกอบการ
พิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

นายทะเบียน พิจารณารับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

1)

2)

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง)
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ที่ผู้รอ้ งประสงค์จะ
1) บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ขอลงรายการเป็น
ท.ร. 14
ทะเบียนท้องถิน่
เจ้าบ้าน)
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
(ระเบียบฯข้อ 115) 02/06/2558 15:29
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้องได้แก่ผทู้ ี่ประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผรู้ ้องยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
2. การแก้ไขรายการซึ่งไม่ใช่รายการสัญชาติได้แก่
(1) นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
(2) นายอําเภอเป็นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอําพรางหรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลางให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลางเพื่อ
ตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอและ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนตรวจสอบ
10 วัน
หลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวนเจ้า
บ้านพยานบุคคลที่น่าเชือ่ ถือ
รวบรวมพร้อมความเห็น
เสนอให้นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
หรือนายอําเภอ (แล้วแต่
กรณี) พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 5 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ หรือ
นายอําเภอ (แล้วแต่กรณี)
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
และแจ้งผลการพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

-

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง)
ประชาชน
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
หลักฐานที่ขอ
แก้ไขเช่นทะเบียน อําเภอ/สํานัก
บ้านฉบับเจ้าบ้าน ทะเบียนท้องถิน่
สูติบตั รมรณบัตร

ที่
1)
2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)
หลักฐานทีท่ าง
1)
ราชการออกให้
16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)
3)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานทีเ่ ก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (ระเบียบข้อ 127) 02/06/2558 15:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการสํานักบริการที่ 2 ถ.ลําลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หมายเลขโทรศัพท์
0-2791-7034/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนจังหวัด หรือสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (สํานักทะเบียนที่จดั ทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ร้อง ได้แก่ เจ้าของรายการหรือผูม้ ีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

1)

2)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักบริหารการ ทะเบียน
สํานักบริหารการ ทะเบียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง กรณี
บัตรประจําตัว
เจ้าของรายการ
ประชาชน
หรือฎมี
ผ้ ส่วนได้เสีย
มาดําเนินการด้วย
ตนเอง)
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้มอบหมาย
บัตรประจําตัว
พร้อมหนังสือ
ประชาชน
มอบหมาย กรณีที่
มีการมอบหมาย)

ที่

1)

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
ฉบับ
หลักฐานทีแ่ สดง สํานักบริหารการ 1
1) ความเป็นผู้มีสว่ น ทะเบียน
ได้เสีย
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:

1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0
9. ข้อมูลสถิติ

นาที

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
(ระเบียบฯ ข้อ 124) 02/06/2558 15:35
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (สํานักทะเบียนที่จดั ทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่ง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ร้อง ได้แก่เจ้าของรายการหรือผูม้ ีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสําเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎร ได้ทสี่ ํานักทะเบียนที่จัดทําทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 5 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
10 นาที
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักบริหารการ ทะเบียน
สํานักบริหารการ ทะเบียน

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง กรณี
บัตรประจําตัว
เจ้าของรายการ
ประชาชน
หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย
มาดําเนินการ)

ที่

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

2)

กรมการปกครอง

หลักฐานทีแ่ สดง การเป็นผู้มีส่วนได้
เสีย

3)

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1)

เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม20 บาท

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

(ของผูม้ อบหมาย
พร้อมหนังสือ
มอบหมาย กรณีมี
การมอบหมาย)
-

หมายเหตุ

หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ–
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมชี อื่ และรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน
บ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109) 02/06/2558 15:23
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ี่เจ้าบ้านมอบอํานาจหรือบุคคลที่มชี ื่อซ้ํา
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
สอบสวนเจ้าบ้าน หรือคนที่มี 1 วัน
ชื่อซ้ํา โดยให้ยนื ยันให้
แน่นอนเพียงแห่งเดียว โดย
รวบรวมหลักฐาน เพื่อเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา
นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 1 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ฉบับเจ้าบ้านที่มี
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
รายการบุคคลซ้ํา
บ้าน
1)
ทะเบียนท้องถิน่
กัน
)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูแ้ จ้งหรือของ
1)
ประชาชน
เจ้าบ้าน)
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเลขที่บ้าน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:

1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอเลขที่บ้าน (ระเบียบฯ ข้อ 32) 02/06/2558
14:15
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน

หมายเหตุ
-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
การพิจารณา
2)

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูแ้ จ้ง)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

ที่
1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบรับแจ้งเกี่ยวกับ สํานักทะเบียน
1) บ้าน (ท.ร. 9)
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
เอกสารการเป็น กรมทีด่ ิน
2) เจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
เอกสารการขอ
อนุญาตก่อสร้าง
3) ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
0

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทําลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาบเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทําลาย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:

1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทําลาย (ระเบียบ
ข้อ 34 และ ข้อ 35) 02/06/2558 14:18
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1)

1. ผู้รอ้ ง คือ ผู้ที่มคี วามประสงค์จะแจ้งการรื้นบ้าน หรือแจ้งบ้านถูกทําลาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มกี ารรื้อถอน หรือบ้านถูกทําลาย
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

หมายเหตุ
-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
การพิจารณา
2)

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผล
การพิจารณา

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน

ที่
1)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร. 14

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ประกาศสํานักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0
9. ข้อมูลสถิติ

วัน

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการเกิด
ตามมาตรา 20/1 02/06/2558 15:39
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้ร้องเกิด / ทีผ่ ู้ร้องมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน / ที่ผู้รอ้ งมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบัน)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ ผู้รอ้ ง หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา

2)

การพิจารณา
3)
การพิจารณา
4)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
นายทะเบียน ตรวจสอบ
เอกสาร สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับบิดา
มารดา สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานที่เกิด
จํานวนพี่น้องร่วมบิดามารดา
และทีอยู่ปัจจุบัน และ
รวบรวมหลักฐานทั้งหมด
พร้อมความเห็น เสนอให้
นายอําเภอพิจารณา
นายอําเภอ พิจารณา
พยานหลักฐาน แล้วแจ้งผล
การพิจารณาให้นายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นทราบ
นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
ดําเนินการ และแจ้งผลการ
พิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ
10 นาที
20 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

9 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ

-

1 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ผู้แจ้ง)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ประชาชน
รูปถ่าย 2 นิ้ว
2)
จํานวน 2 รูป
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
บ้าน หรือสําเนา อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนประวัติ ทะเบียนท้องถิน่
1) เช่น ท.ร.38 ,
ท.ร. 38/1 ,
ท.ร.38 ก หรือ
ท.ร.38 ข
หลักฐานทีแ่ สดง ว่าเกิดใน
ราชอาณาจักร
(ถ้ามี)
2)
ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

(เช่น หลักฐาน
ลงบัญชีทหาร
กองเกิน ,
ใบสําคัญประจําถิ่น
ที่อยู่ หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้าว เป็นต้น)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)
3)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยูอ่ าศัยในราชอาณาจักร เป็น
กรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้รับการผ่อน
ผันให้อยูอ่ าศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ
(ระเบียบฯ ข้อ 105) 02/06/2558 15:21
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิม่ ชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

สอบสวนผู้รอ้ ง เจ้าบ้าน
20 วัน
พยานบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของผู้ขอ
เพิ่มชื่อ สถานที่เกิด
สถานะการอยูอ่ าศัยใน
ประเทศไทย โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ และแจ้งผล
การพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วยังไม่ผ่านการดําเนินการ
ลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
ชื่อ)
ทะเบียนท้องถิน่

ที่
1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
หลักฐานทะเบียน
บ้าน หรือ
ทะเบียนประวัติ
2) หรือบัตร
ประจําตัวบิดา
มารดา และของผู้
ขอเพิ่มชื่อ (ถ้ามี)
หลักฐานอื่นทีท่ าง
ราชการออกให้
3) เช่น ใบอนุญาต
ทํางาน หลักฐาน
การศึกษา
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของเจ้าบ้าน ถ้ามี)
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

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

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สตู ิบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

1)

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0
9. ข้อมูลสถิติ

วัน

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีการใช้สูติบตั ร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (ระเบียบฯ ข้อ 94) 02/06/2558 14:56
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพิม่ ชือ่
2. สถานที่ยนื่ คําร้อง ประกอบด้วย
(1) กรณีผู้ร้องมีหลักฐานสูติบตั ร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคําร้องที่ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียน
ท้องถิ่น ทีอ่ อกเอกสารสูติบตั ร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีผู้ร้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นคําร้องที่ สํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้รอ้ งมีชอื่ อยูใ่ นหลักฐานทะเบียนบ้านเป็นครั้งสุดท้าย
3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน

4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักบริหารการ ทะเบียน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

การตรวจสอบหลักฐาน
20 วัน
พยานบุคคล พยานแวดล้อม
และรวมรวมข้อเท็จจริง
พร้อมความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผ้ฎร้อง ถ้ามี
ประชาชน
เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชนแบบขาว
ดํา ฯลฯ)

ที่
1)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนาทะเบียน
บ้านฉบับเจ้าบ้าน
ท.ร.14
หลักฐานทะเบียน
ราษฎรที่มี
รายการบุคคลที่
ขอเพิ่มชือ่ เช่น
สูติบตั ร ใบแจ้ง
การย้ายที่อยู่ หรือ
ทะเบียนบ้าน
แบบเดิม
เอกสารทีร่ าชการ
ออกให้ เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ)
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ตามแต่กรณี)
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวทีม่ ีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึง่ ระยะเวลาการ
อนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชือ่ ในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนต่างด้าวที่มหี นังสือเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชือ่ ใน
ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 (ระเบียบฯ ข้อ 106) 02/06/2558 15:22
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
สอบสวนผู้รอ้ ง เจ้าบ้าน
20 วัน
พยานบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของผู้ขอ
เพิ่มชื่อ และความยินยอม
ของเจ้าบ้านให้เพิ่มชื่อเข้า
ทะเบียนบ้าน โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณา
นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ของบ้านที่จะขอ
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
เพิ่มชื่อ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ทะเบียนท้องถิน่

ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)
บัตรประจําตัว
1)
ของผู้รอ้ ง
1
0
ฉบับ
หนังสือเดินทาง ของผู้ขอเพิ่มชือ่
ซึ่งแปลเป็น
2)
ภาษาไทย โดย
สถาบันที่
น่าเชื่อถือ
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจเดินทาง
กลับประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชือ่ โดยมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจเดินทาง
กลับประเทศไทย

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่ม
ชื่อ โดยมีเหตุจาํ เป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบฯ ข้อ 96/2) 02/06/2558 15:05
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีบ่ ิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือผู้ปกครองของผู้ขอเพิ่มชือ่ มีภมู ิลําเนาอยู)่
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
ตรวจสอบหลักฐาน
20 วัน
สอบสวนเจ้าบ้าน และบุคคล
ที่น่าเชื่อถือได้ ให้ปรากฎ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มชื่อ
และความจําเป็นที่ไม่อาจ
เดินทางกลับประเทศไทยได้
โดยรวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอให้ นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ชื่อ)
บ้าน
ทะเบียนท้องถิน่
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง ถ้ามี เช่น
1) ประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชน
ขาวดํา ฯลฯ)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(เอกสารรับรองการเกิดที่
การเกิดทีอ่ อกให้
ออกโดยรัฐบาล
โดยสถานทูต
ต่างประเทศ ต้องผ่าน
หรือสถานกงสุล
การแปลและรับรองจา
ไทย หรือเอกสาร
กระทรวงการ
2) รับรองการเกิดที่
ต่างประเทศของไทย)
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
รัฐบาล
ต่างประเทศทีผ่ ู้
ขอเพิ่มชือ่ เกิด
1
0
ฉบับ
(เช่น หลักฐานการศึกษา
เอกสารอื่นทีท่ าง 3)
หลักฐานทหาร ถ้ามี)
ราชการออกให้
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค.2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ
โดยมีหลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข้อ 96) 02/06/2558 14:58
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ขอเพิ่มชือ่ (กรณีผู้ขอเพิ่มชือ่ เป็นผู้เยาว์ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่น)
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าบ้าน 20 วัน
และบุคคลที่นา่ เชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและ
รายการบุคคลของผู้ขอเพิ่ม
ชื่อ สอบสวนเจ้าบ้านที่ขอ
เพิ่มชื่อและคํายินยอม โดย
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ความเห็น เสนอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอ หรือ
10 วัน
นายทะเบียนท้องถิ่น
พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต
และแจ้งผลการพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง ถ้ามี
ประชาชน
เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)
หลักฐานการเกิด 1
0
ฉบับ
(หลักฐานการจด
ของผู้รอ้ ง
ทะเบียนคนเกิด ที่
ออกให้โดย

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ที่

เอกสารทีแ่ ปล
และรับรอง โดย
กระทรวงการ
ต่างประเทศของ
ไทย

3)

4)

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ
สถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทย ใน
ต่างประเทศ หรือ
หลักฐานการเกิดที่
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
ประเทศที่บุคคล
นั้นเกิด)
(กรณีผู้รอ้ งมี
หลักฐานการเกิดที่
ออกให้โดย
หน่วยงานของ
ประเทศที่บุคคล
นั้นเกิด)
-

1
1
ฉบับ
หนังสือเดินทาง ของผู้ขอเพิ่มชือ่
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
)
ทะเบียนท้องถิน่
(ท.ร. 14)
16. ค่าธรรมเนียม
1)

1)
2)
3)

หมายเหตุ

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทาง
ของต่างประเทศ หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของ
ต่างประเทศ หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
(ระเบียบฯ ข้อ 96/1) 02/06/2558 15:00
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

กรณีที่ผู้ขอเพิม่ ชือ่ มีเอกสาร
ราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มี
สัญชาติไทย ให้ทําเรื่อง
ตรวจสอบไปยังหน่วยงาน
ราชการทีอ่ อกเอกสาร
ดังกล่าว

การพิจารณา

การพิจารณา

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

60 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

-

เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงาน 20 วัน
ที่ออกเอกสารราชการระบุว่า
ผู้ขอเพิ่มชือ่ เป็นผู้มีสญ
ั ชาติ
ไทยแล้ว ให้สอบสวนเจ้าบ้าน
พร้อมคํายินยอมให้เพิ่มชื่อ ผู้
แจ้ง และบุคคลที่น่าเชือ่ ถือ
โดยรวบรวมข้อเท็จจริง
พร้อมความเห็น เสนอให้
นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1)
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
หลักฐานทีม่ ี
รายการบุคคล
2) ของผู้ขอเพิ่มชือ่
ที่

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ฉบับ
(ที่ผู้รอ้ งขอเพิ่มชื่อ)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
1
ฉบับ
(ถ้ามี เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา ฯลฯ)
1
0
ฉบับ
(เช่น หนังสือเดินทางของ
ต่างประเทศ หรือหนังสือ
สําคัญประจําตัว หลักฐาน
การศึกษา หรือหลักฐาน
ทหาร ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ–

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
เมื่อปี พ.ศ. 2499 (ระเบียบฯ ข้อ 93) 02/06/2558 14:55
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. จะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1มิถุนายน 2499
2. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชือ่
3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอและ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

นายทะเบียน ตรวจสอบ
20 วัน
พยานหลักฐาน พยานบุคคล
พยานแวดล้อม และ
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อม
ความเห็นให้ นายอําเภอ
แห่งท้องที่ พิจารณา อนุมตั /ิ
ไม่อนุมตั ิ
นายทะเบียนอําเภอหรือนาย 10 วัน
ทะเบียนท้องถิน่ ดําเนินการ
เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน
และแจ้งให้ผู้รอ้ งทราบ

1)

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ของบ้านที่จะขอ
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
เพิ่มชื่อ)
ทะเบียนท้องถิน่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง ถ้ามี เช่น บัตร
1)
ประชน
ประจําตัวประชาชนขาวดํ
2) หลักฐานทีม่ ี
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ถ้ามี)

ที่

3)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
รายการบุคคล
ของผู้ขอเพิ่มชือ่
เช่น บัญชี
สํามะโนครัว
ทะเบียนสมรส
เอกสารทีร่ าชการ
ออกให้ เช่น
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

0

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ –

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

เผยแพร่โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสญ
ั ชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มี
หลักฐานมาแสดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชือ่ ในทะเบียนบ้าน โดยไม่มี
หลักฐานมาแสดง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอ
เพิ่มชื่อ
ในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (ระเบียบฯ ข้อ 97) 02/06/2558 15:07
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ (ทีผู้ขอเพิ่มชือ่ นั้นมีภูมิลําเนาอยู)่

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพิม่ ชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

การพิจารณา

สอบสวนผู้รอ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือให้
ปรากฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา ของผู้
ขอเพิ่มชือ่ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอให้ นายอําเภอท้องที่
พิจารณาอนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ

20 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

การพิจารณา

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอําเภอ 10 วัน
แล้ว นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อเข้าใน
ทะเบียนบ้าน และแจ้งให้ผู้
ขอเพิ่มชือ่ ทราบ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
(ของบ้านที่จะขอ

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
เพิ่มชื่อ)
ทะเบียนท้องถิน่
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(ของผูร้ ้อง ถ้ามี เช่น บัตร
บัตประจําตัว
ประจําตัวประชาชนขาวดํ
1) ประชาชน
ฯลฯ)
หลักฐานราชการ 1
1
ฉบับ
(ถ้ามี)
อื่น เช่น หลักฐาน
2)
การศึกษา
หลักฐานทหาร
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค.2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครัง้ แรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนครั้งแรก กรณีทมี่ ีอายุครบเจ็ดปีบริบรู ณ์

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มี
อายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ และมีชอื่ ในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตั รต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบ
วัน
นับแต่วันทีอ่ ายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
การขอมีบตั ร/ขอมีบตั รใหม่/หรือขอเปลี่ยนบัตร ของผูม้ ีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือ
บุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นเป็นผู้ยื่นคําขอ แต่ไม่ตดั สิทธิบุคคลนัน้ ที่จะยื่นคําขอด้วยตนเอง
กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคําขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สูติบตั ร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
1
1
ฉบับ
เอกสารทีท่ าง
ราชการออกให้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่นสําเนา
2) ทะเบียนนักเรียน
ใบสุทธิ
ประกาศนียบัตร
หนังสือเดินทาง
เป็นต้น
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19. หมายเหตุ -

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รเดิมหมดอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิม
หมดอายุ 25/05/2558 11:05
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่บัตรเดิมหมดอายุ ต้องมีบตั รใหม่โดยยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันทีบ่ ัตรเดิมหมดอายุ
หรือจะขอมีบตั รใหม่กอ่ นวันที่บัตรหมดอายุก็ได้ โดยยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวันก่อนวันที่บตั ร
เดิมหมดอายุ
หากไม่ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกําหนดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคําขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิมที่
1)
ประชาชน
หมดอายุ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16.ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19.หมายเหตุ–
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รสูญหายหรือถูกทําลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทําลาย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญ
หายหรือถูกทําลาย 25/05/2558 14:52
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ที่ทําบัตรสูญหายหรือบัตรถูกทําลาย ต้องมีบัตรใหม่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่บตั รสูญหายหรือบัตรถูกทําลาย
หากไม่ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยนื่ คําขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
การพิจารณา

2)

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานเอกสาร 1
0
ฉบับ
ที่มีรูปถ่ายของผู้
ขอมีบตั รและเป็น
เอกสารทีท่ าง
1)
ราชการออกให้
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ใบอนุญาต
ขับขี่ , หนังสือ

ที่

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เดินทาง เป็นต้น
หลักฐานการแจ้ง กองบัญชาการ
1
0
ฉบับ
ความบัตรสูญหาย ตํารวจนครบาล
หรือบัตรถูก
ทําลาย

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19.หมายเหตุวันที่พิมพ์
21 ก.ค.2558
สถานะ
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
จัดทําโดย
ปัทมา ยะสะโร
อนุมัติโดย
กําไร อรุณประชารัตน์
เผยแพร่โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบตั รชํารุดในสาระสําคัญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ

1. ชื่อกระบวนงาน: การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชํารุดในสาระสําคัญ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชํารุดใน
สาระสําคัญ 25/05/2558 15:13
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่ทําบัตรประจําตัวประชาชนชํารุดในสาระสําคัญ ต้องมีบัตรใหม่ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่บตั รประจําตัว
ประชาชนชํารุดในสาระสําคัญหากไม่ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดหกสิบวัน
ตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคําขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)
2)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรประจําตัว
ประชาชน
ประชาชนเดิมที่
ชํารุด)
หลักฐานเอกสาร 1
1
ฉบับ
(ไม่ตอ้ งสอบสวน

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ที่มีรูปถ่ายที่ทาง
พยานเพิ่มเติม)
ราชการออกให้
เช่น ใบอนุญาต
ขับขี่ , หนังสือ
เดินทาง ฯลฯ
เป็นต้น
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ที่

1)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1

19. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคํา
นําหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลีย่ นบัตรประจําตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคํา
นําหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ
(ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลีย่ นคํานําหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")
26/05/2558 09:33
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หากรายการในบัตรไม่ตรงกับรายการในทะเบียนบ้านเช่นเปลี่ยนคํานําหน้านามจากเด็กชายเป็นนายหรือจากเด็กหญิง
เป็นนางสาวสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ได้
กรณีหากมีความจําเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคําขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
1)
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
2)
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจําตัวประชาชนให้ผู้
ขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิม)
บัตรประจําตัว
ประชาชน

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ -

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนทีอ่ ยู่
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่
อยู่ 03/06/2558 11:14
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท้ ี่เปลี่ยนที่อยู่ประสงค์จะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้
กรณีหากมีความจําเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคําขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
กรมการปกครอง เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
2)
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจําตัวประชาชนให้ผู้
ขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิม)
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1)
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคําขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ–

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชือ่ สกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลีย่ นบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชือ่ ตัวชื่อสกุลหรือชือ่ ตัวและชื่อสกุล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชือ่
ตัวชือ่ สกุลหรือชื่อตัวและชือ่ สกุล 26/05/2558 09:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1)

สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เปิดให้บริการเฉพาะแจ้งการตายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ที่แก้ไขชือ่ ตัวชื่อสกุลหรือชือ่ ตัวและชือ่ สกุลในทะเบียนบ้านต้องขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันทีแ่ ก้ไขชือ่ ตัวชือ่ สกุลหรือชือ่ ตัวและชือ่ สกุลในทะเบียนบ้านกรณีหากมีความจําเป็นอาจต้อง
สอบสวนผู้ยื่นคําขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติมหากไม่ขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกําหนดหกสิบวันตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
การพิจารณา

2)

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจําตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่
1)

ที่
1)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(บัตรเดิม)
บัตรประจําตัว
ประชาชน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
ฉบับ
หลักฐานการ
กรมการปกครอง 1
เปลี่ยนชือ่ ตัวชือ่

สกุลหรือชื่อตัว
และชือ่ สกุล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนWebsite WWW.Chainatcity.go.th(ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

2)
3)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)

แบบคําขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 ก.ค. 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.

ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการี
ทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือ
เด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง (ระเบียบฯ ข้อ 59) 02/06/2558 14:26
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ที่หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กไว้ตงั้ อยู่)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ํากว่า 7 ปี
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

การสอบสวนพยานหลักฐาน 89 วัน
พยานบุคคล และรวบรวม
หลักฐานพร้อมความเห็นให้
นายอําเภอ แห่งท้องที่
พิจารณา อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง 1 วัน
การเกิด และแจ้งผลการ

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก

หมายเหตุ
-

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
บ้าน ท.ร.14
1)
บันทึกการรับตัว
เด็กไว้

-

1

0

ฉบับ

รูปถ่ายของเด็ก 2
นิ้ว จํานวน 2 รูป
หลักฐานอื่นๆ ที
เกี่ยวข้องกับตัว
เด็ก ทั้งพยาน
เอกสาร หรือ
พยานวัตถุ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

2)

3)

4)

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
(ของสถาน
สงเคราะห์หรือที่
เรียกชือ่ อื่น ที่รบั
ตัวเด็กทีแ่ จ้งเกิด
เอาไว้)
(ที่ออกโดย
พนักงานฝ่าย
ปกครอง หรือ
ตํารวจ หรือ
เจ้าหน้าที่พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
ซึ่งได้รับตัวเด็ก
เอาไว้)
(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 )
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่รอ่ น หรือเด็กทีไ่ ม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่
ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งทีอ่ ยู่ใน
อุปการะ หรือการสงเคราะห์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์
สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการี
ทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่รอ่ น หรือเด็กที่ไม่
ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งทีอ่ ยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ (ระเบียบฯ ข้อ 59/1) 02/06/2558
14:28
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (แห่งท้องที่ที่หน่วยงานที่อุปการะหรือสงเคราะห์เด็กตั้งอยู)่
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอายุต่ํากว่า 18 ปี
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กตามรายชือ่ หน่วยงานที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

รวบรวมหลักฐาน เสนอให้
นายอําเภอแห่งท้องที่
พิจารณาอนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
และแจ้งผลการพิจารณาให้
นายทะเบียนทราบ

89 วัน

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง
การเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา

1 วัน

ประเภทขั้นตอน

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
1) ท.ร. 14
ทะเบียนท้องถิน่

2)
3)
4)

หลักฐานการรับ
ตัวเด็กไว้
รูปถ่ายเด็ก 2 นิ้ว
2 รูป
หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวกับเด็ก หรือ
หลักฐานเอกสาร
และวัตถุพยาน

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(ของสถาน
สงเคราะห์ หรือที่
เรียกชือ่ อื่น ซึ่งรับ
ตัวเด็กทีร่ ับแจ้งเกิด
เอาไว้)
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

ที่
5)

1)

1)
2)
3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือ
1
มอบหมาย (ถ้ามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีที่มอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
แจ้ง)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

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

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียน
บ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จําหน่ายชื่อและรายการบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียน
บ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จําหน่ายชือ่ และรายการบุคคล
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน
บ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จําหน่ายชื่อและรายการบุคคล (ระเบียบ
ฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสํานักทะเบียนอื่น 02/06/2558 15:25
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ุคคลนั้นมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

5 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ
-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
10 นาที สํานักทะเบียน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อําเภอ/สํานัก
2)
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ทะเบียนท้องถิน่
ผลการพิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียนบ้าน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ (ฉบับเจ้าบ้านที่
1)
อําเภอ/สํานัก
ปรากฏชื่อคนตาย)
ทะเบียนท้องถิน่

ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
เอกสารที่
สํานักบริหารการ
1
เกี่ยวข้องกับผูต้ าย ทะเบียน
หนังสือ
สํานักบริหารการ
1
มอบหมายและ ทะเบียน
บัตรประจําตัวผู้
มอบหมาย

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ของเจ้าบ้าน)

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

ฉบับ

(กรณีมีการ
มอบหมาย)

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคําสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคน
สาบสูญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคําสั่งศาลให้ผใู้ ดเป็นคน
สาบสูญ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน]การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน
บ้าน เมื่อมีคําสั่งศาลให้ผใู้ ดเป็นคนสาบสูญ (ระเบียบฯ ข้อ 111/1) 02/06/2558 15:27
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ุคคลนั้นมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รบั เรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

10 นาที

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ (ฉบับเจ้าบ้านที่
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
ปรากฎชื่อคน
1)
ทะเบียนท้องถิน่
สาบสูญ)

ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชนเจ้า
บ้าน
สําเนาคําสั่งศาล
0
หนังสือ
1
มอบหมาย พร้อม
บัตรประจําตัวผู้
มอบหมาย

16. ค่าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1
0

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-

1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่าง
ด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่าง
ด้าวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน
บ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มใี บสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (ระเบียบฯ
ข้อ 112) 02/06/2558 15:28
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ ( แห่งท้องที่ทผี่ ู้ตายมีชอื่ อยู่ในทะเบียนบ้าน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนพิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ผลการพิจารณา

10 นาที

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

ที่
1)

2)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หลักฐานการจด สํานักทะเบียน
1
ทะเบียนคนตาย อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
หลักฐานการตาย 1
ที่ออกโดยรัฐบาล
ของประเทศทีม่ ี
การตาย
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
1) ประชาชนของเจ้า
บ้าน
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
2) บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ท.ร. 14
ทะเบียนท้องถิน่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(แปลและรับรอง
ความถูกต้องจาก
กระทรวงการ
ต่างประเทศ)

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ที่มชี ื่อคนตาย)

-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือ
1
มอบหมายและ
3) บัตรประจําตัว
ประชาชนผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

หมายเหตุ
(กรณีมีการ
มอบหมาย)

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มสี ัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือ
บิดาและมารดาเป็นผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย หรือบุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึง
ที่สุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ กรณีคนที่มสี ัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือ
บิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึง
ที่สุด
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนที่มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด โดยมี
บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยโดย
คําสั่งของรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลถึงที่สดุ (ระเบียบฯ ข้อ 103) 02/06/2558 15:17
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดาหรือผูท้ ี่ขอเพิ่มชื่อ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม

และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
10 วัน
สํานักทะเบียน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อําเภอ/สํานัก
3)
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ทะเบียนท้องถิน่
ผลการพิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
สูติบตั รผูข้ อเพิม่
สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ
1) ชื่อ
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

10 นาที

การพิจารณา

สอบสวนเจ้าบ้าน บิดา
มารดา และบุคคลที่
น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ของบุคคลที่ของเพิ่มชือ่ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา

20 วัน

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

-

การพิจารณา

หมายเหตุ
(ถ้ามี)

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
บ้านฉบับเจ้าบ้าน อําเภอ/สํานัก
ท.ร.14
ทะเบียนท้องถิน่
1
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยู่ สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (สตม.)
หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้าว หรือหนังสือ
รับรองที่
หน่วยงานของรัฐ
ออกให้เพือ่ รับรอง
การได้รับอนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่
เอกสารอื่นทีท่ าง 1
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
ทะเบียนนักเรียน
คําสั่งของ
สํานักงานตรวจคน
1
รัฐมนตรี หรือคํา เข้าเมือง (สตม.)
พิพากษาของศาล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(ของบ้านที่ขอเพิ่ม
ชื่อ)

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลได้
สัญชาติไทยโดย
คําสั่งของรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ และบุคคล
ที่ได้สญ
ั ชาติไทย
โดยมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาล
ถึงที่สุด)

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687

2)
3)

หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

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

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนทีไ่ ม่มีสญ
ั ชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ กรณีคนที่ไม่มสี ัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
(ระเบียบฯ ข้อ 102) 02/06/2558 15:16
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีผ่ ู้นั้นมีภูมิลําเนาอยู่ )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิม่ ชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยาน
แวดล้อม และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

10 นาที

การพิจารณา

สอบสวนผู้รอ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของผู้ขอ
เพิ่มชื่อ และบิดามารดา โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา

20 วัน

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนอําเภอหรือนาย
10 วัน
สํานักทะเบียน
ทะเบียนท้องถิน่ พิจารณา
อําเภอ/สํานัก
3)
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้ง
ทะเบียนท้องถิน่
ผลการพิจารณา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
1
ฉบับ
(ที่ขอเพิ่มชือ่ )
1) บ้าน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
1) ประชาชนของผู้
ร้อง
2) เอกสารทีท่ าง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ้ามี)
(ถ้ามี)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ราชกาารออกให้
ซึ่งแสดงว่าเป็นคน
สัญชาติไทย เช่น
หนังสือสําคัญการ
แปลงสัญชาติ
ประกาศ
กระทรวงมหาดไ
ทย สําเนาคําสัง่
ศาล หรือคํา
พิพากษา
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลทีถ่ กู จําหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อ
และรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ กรณีบุคคลทีถ่ กู จําหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชอื่
และรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ กรณีบุคคลที่ถูกจําหน่ายชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (ระเบียบฯ ข้อ 99/1)
02/06/2558 15:12
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ุคคลนั้นมีภูมลิ ําเนาอยู)่
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ที่ขอเพิม่ ชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

10 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนสอบสวนผู้รอ้ ง
เจ้าบ้าน บิดา มารดา พยาน
บุคคลที่น่าเชือ่ ถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของผู้ขอเพิ่มชื่อ
และสาเหตุที่มกี ารแจ้งการ
ตาย หรือการจําหน่าย
รายการบุคคล เพื่อสอบสวน
ว่าเป็นการแจ้งโดยทุจริต
หรือไม่ โดยรวบรวมหลักฐาน
พร้อมความเห็น เสนอ
นายอําเภอ ท้องที่พิจารณา
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ

20 วัน

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

การพิจารณา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

-

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอําเภอ
10 วัน
สํานักทะเบียน
แล้ว นายทะเบียนอําเภอ
อําเภอ/สํานัก
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ทะเบียนท้องถิน่
3)
ดําเนินการเพิ่มชื่อใน
ทะเบียนบ้าน และแจ้งให้ผู้
ร้องทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักบริหารการ
1
0
ฉบับ (ของบ้านที่ผู้รอ้ ง
1) บ้าน
ทะเบียน
ถูกจําหน่าย
เนื่องจากทุจริต)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
0
ฉบับ (ของผูร้ ้อง ถ้ามี)
2)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
1
ฉบับ
(ถ้ามี)
หลักฐานทะเบียน สํานักบริหารการ
ที่มีรายการของผู้ ทะเบียน
1) ขอเพิ่มชือ่ เช่น
บัญชีสํามะโนครัว
ทะเบียนสมรส
เอกสารทะเบียน สํานักทะเบียน
1
1
ฉบับ
ราษฎร เช่น
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนบ้าน
ทะเบียนท้องถิน่
2) ท.ร.13 , ทะเบียน
ประวัติ ท.ร.
38/1 หรือ ท.ร.
38 ข
เอกสารทีท่ าง
1
1
ฉบับ
(ถ้ามี)
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร
ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยู่
3) หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่าง
ด้าวของบิดา
มารดา (กรณีผขู้ อ
เพิ่มชื่อมีบิดา
มารดา เป็นคน
ต่างด้าว)
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุที่

2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

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

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ เด็กอนาถา ซึ่งอยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดู
ของบุคคล หน่วยงานเอกชน (ระเบียบฯ ข้อ 98) 02/06/2558 15:08
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ุคคลนั้นมีภูมลิ ําเนาอยู)่
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ ผูอ้ ุปการะ หรือหน่วยงานที่อุปการะ
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

หมายเหตุ

20 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

10 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

10 นาที

การพิจารณา

สอบสอนผู้รอ้ ง เจ้าบ้าน และ
บุคคลที่น่าเชือ่ ถือ โดย
รวบรวมหลักฐาน พร้อม
ความเห็นเสนอให้
นายอําเภอ พิจารณาอนุมตั /ิ
ไม่อนุมตั ิ

การพิจารณา

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอําเภอ
แล้ว นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ดําเนินการเพิ่มชื่อ และแจ้ง
ให้ผู้ขอเพิ่มชือ่ ทราบ

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
0
ฉบับ (ของบ้านที่ขอเพิ่ม
1) บ้าน
อําเภอ/สํานัก
ชื่อ)
ทะเบียนท้องถิน่
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
1)
2)

หลักฐานรับตัว

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ของผูร้ ้อง ถ้ามี
เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชนขาวดํา
ฯลฯ)
ฉบับ
(ถ้ามี)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เด็กไว้อุปการะ
หลักฐานที่
1
เกี่ยวข้องกับเด็กที่
ขอเพิ่มชือ่ เช่น
3) หลักฐาน
การศึกษา
จดหมาย
ภาพถ่าย
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ถ้ามี)

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มกี ารลงรายการ "ตายหรือจําหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชือ่ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจําหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มเี ลข
ประจําตัวประชาชน เนือ่ งจากการแจ้งตายผิดคน หรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริง
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การเพิ่มชือ่ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือ
จําหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจําตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสําคัญผิดใน
ข้อเท็จจริง (ระเบียบฯ ข้อ 99) 02/06/2558 15:09
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ทีบ่ ุคคลนั้นเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนถูกลงรายการ "ตายหรือจําหน่าย")
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคําร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ขอเพิ่มชือ่
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผูข้ อเพิ่มชือ่ ได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอําพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสําคัญ ต้อง
ดําเนินการหารือมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สํานัก

ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สํานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

หมายเหตุ

20 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

10 วัน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

-

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

10 นาที

การพิจารณา

สอบสวนผู้รอ้ ง เจ้าบ้าน
พยานบุคคลทีน่ ่าเชื่อถือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของผู้ขอ
เพิ่มชื่อ และสาเหตุที่มีการ
แจ้งการตาย หรือการ
จําหน่ายรายการบุคคล เพื่อ
สอบสวนว่าเป็นการแจ้งโดย
ทุจริตหรือไม่ โดยรวบรวม
หลักฐาน พร้อมความเห็น
เสนอ นายอําเภอ พิจารณา
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ

การพิจารณา

เมื่อได้รับแจ้งจากนายอําเภอ
แล้ว นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ดําเนินการยกเลิกการลง
รายการ และแจ้งให้ผู้รอ้ ง
ทราบ

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ

-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน สํานักทะเบียน
1
บ้าน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้องถิน่
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน

ที่
1)
2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มรณบัตร หรือใบ สํานักทะเบียน
1
รับแจ้งการตาย อําเภอ/สํานัก
1)
ทะเบียนท้องถิน่

2)

1)

1)
2)
3)

เอกสารทีท่ าง
ราชการออกให้
เช่น หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานทหาร

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ที่มีการลงรายการ
"ตายหรือ
จําหน่าย")
ฉบับ (ของผ้ฎร้อง ถ้ามี )

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีลงรายการ
"ตาย")
ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ภัสรา มณีรอด
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลทีไ่ ด้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้ง
เกิดเกินกําหนดหรือตกสํารวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชือ่ ในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้ง
เกิดเกินกําหนดหรือตกสํารวจ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับ
การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกําหนดหรือตกสํารวจ
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สํานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชอื่ ในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตั รต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนเพิ่มชือ่ ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยื่นคําขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
หากไม่ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ

ที่

10 นาที

กรมการปกครอง

-

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

หมายเหตุ

5 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สูติบตั ร
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
บ้านที่ผู้นั้นเคยมี
2) ชื่ออยู่กอ่ น หรือ
หลักฐานเอกสาร
ที่ทางราชการ

-

หมายเหตุ
(สอบสวนเจ้าบ้าน
หรือบุคคลผู้
น่าเชื่อถือเพิ่มเติม
กรณีตกสํารวจ)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ออกให้อย่างใด
อย่างหนึ่ง

ที่

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

1)
2)
3)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

หมายเหตุ

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึง่ ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องมีบตั รประจําตัว
ประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมีบัตรประจําตัว
ประชาชน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ตอ้ งมีบัตรประจําตัวประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สํานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมีบัตรประจําตัวตามกฎหมายอืน่ ให้ใช้บัตรประจําตัวนั้นแทน
ได้แต่หากประสงค์จะขอมีบัตรประจําตัวประชาชนสามารถขอมีบัตรได้
กรณีหากมีความจําเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยนื่ คําขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
การพิจารณา

2)

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจําตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที

ที่

1)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
1
0
ฉบับ
การเป็นบุคคลซึ่ง
ได้รับการยกเว้น
ไม่ตอ้ งมีบัตร

หมายเหตุ
(กรณีผู้ยื่นคําขอมี
ราฎงกายพิการเดิน
ไม่ได้ตาบอดทัง้ 2
ข้างหรือเป็นใบ้ไม่
ต้องเรียกหลักฐาน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

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

17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

หมายเหตุ

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึง่ พ้นสภาพได้รับการยกเว้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้น
สภาพได้รับการยกเว้น
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สํานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชอื่ ในทะเบียนบ้านต้องขอมีบตั รต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่พ้นสภาพการได้รับยกเว้น
กรณีหากมีความจําเป็น อาจต้องสอบสวนผู้ยนื่ คําขอ หรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
หากไม่ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดหกสิบวัน ตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 100 บาท

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ 5 นาที
เปลี่ยนบัตร แจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร และ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 10 นาที
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้าย และ
มอบบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ผขู้ อ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง -

กรมการปกครอง -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
1
0
ฉบับ
การพ้นจากสภาพ
1)
ได้รับการยกเว้น
ไม่ตอ้ งมีบัตร เช่น

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หลักฐานทีท่ างวัด
ออกให้เพือ่แสดง
ว่าได้ลาสิกขาบท
แล้วเมือ่ ใด ,
เอกสารแสดงการ
พ้นโทษจาก
เรือนจําหรือที่
ต้องขัง , เอกสาร
การจบการศึกษา
จากต่างประเทศ
ฯลฯ เป็นต้น
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ที่

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึง่ ได้รบั สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติกรณีเป็น ผู้ทไี่ ด้รบั อนุมัติให้สญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานทะเบียนราษฎร , บัตรประจําตัวประชาชน (สํานักปลัด เทศบาลเมืองชัยนาท)
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัตใิ ห้สญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการทะเบียน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พ.ร.บ. บัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอมีบตั รประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมตั ิให้สญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอ
กลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี 25/05/2558 10:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนท้องถิ่นเขต...../สํานักทะเบียนท้องถิ่น...../ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสญ
ั ชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และมีชอื่ ในทะเบียนบ้านต้องขอมีบัตรต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้สญ
ั ชาติไทยสําหรับผู้ไม่ได้สญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดหรือได้
กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
กรณีหากมีความจําเป็นอาจต้องสอบสวนผู้ยนื่ คําขอหรือพยานบุคคลเป็นการเพิ่มเติม
หากไม่ขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกําหนดหกสิบวันตามที่กฎหมายกําหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
100 บาท

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

10 นาที

กรมการปกครอง

-

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม่/ขอ
เปลี่ยนบัตรแจ้งความ
ประสงค์ตอ่ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
รายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรและ
ฐานข้อมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน

การพิจารณา

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
รายการในฐานข้อมูล
ดําเนินการพิมพ์ลาย
นิ้วหัวแม่มือทั้งขวาและซ้าย ,
ถ่ายรูปทําบัตร ,พิมพ์คําขอมี
บัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
พิมพ์บัตรประจําตัว
ประชาชน , จัดเก็บลายพิมพ์
นิ้วชี้ทั้งขวาและซ้ายและมอบ
บัตรประจําตัวประชาชนให้ผู้
ขอ

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

หมายเหตุ

5 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 นาที

ที่
1)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนังสือสําคัญการ กรมการปกครอง
1
แปลงสัญชาติเป็น

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไทยหรือหนังสือ
สําคัญแสดงการ
ได้กลับคืนสัญชาติ
ไทย

ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

16. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-5687
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ( เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอมีบัตรบ.ป.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21 กรกฎาคม 2558
เผยแพร่คู่มอื บนเว็บไซต์แล้ว
ปัทมา ยะสะโร
กําไร อรุณประชารัตน์

หมายเหตุ

