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คู�มือสำหรับประชาชน: การแก�ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแก!ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว�าด!วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด!านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท!องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การแก!ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร (ระเบียบฯข!อ 

115) 02/06/2558 15:29  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักทะเบียนท!องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 

 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191-๒ ต�อ ๘๐๐  
เว็บไซท� www.sananrak.go.th ระยะเวลาเป=ดให�บริการ เปXดให!บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว!นวันหยุดท่ี 
ทางราชการกำหนด) ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู!ยื่นคำร!องได!แก�ผู!ท่ีประสงค�จะแก!ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผู!ร!องยังไม�บรรลุนิติภาวะ) 
2. การแก!ไขรายการซ่ึงไม�ใช�รายการสัญชาติได!แก� 
    (1) นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท!องถ่ินเปZนกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง 
    (2) นายอำเภอเปZนกรณีไม�มีเอกสารราชการมาแสดง 
3. เง่ือนไข 
    (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ!งเปZนไปโดยมิชอบด!วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการข!อความ
ผิดจากความเปZนจริงให!นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข!อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล!อมและพิจารณาให!
แล!วเสร็จภายใน 30วัน 
    (2) กรณีท่ีมีความซับซ!อนหรือข!อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข!อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต!องดำเนินการ
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หารือมายังสำนักทะเบียนกลางให!ดำเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือต!องส�งให!สำนักทะเบียนกลางภายใน
30 วันนับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส�งให!สำนักทะเบียนกลางเพ่ือตอบข!อหารือดังกล�าวต�อไป 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ!าหน!าท่ีรับเรื่องคำขอและ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต!น 
 

5 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบ
หลักฐาน (ถ!ามี) สอบสวนเจ!า
บ!านพยานบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ
รวบรวมพร!อมความเห็น
เสนอให!นายทะเบียนอำเภอ
หรือนายทะเบียนท!องถ่ิน
หรือนายอำเภอ (แล!วแต�
กรณี) พิจารณา 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท!องถ่ินหรือ
นายอำเภอ (แล!วแต�กรณี) 
พิจารณาอนุญาต/ไม�อนุญาต
และแจ!งผลการพิจารณา 
 

5 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน 
 

13. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู!ร!อง) 

2) 
หลักฐานท่ีขอ
แก!ไขเช�นทะเบียน

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ!านฉบับเจ!าบ!าน
สูติบัตรมรณบัตร 

ทะเบียนท!องถ่ิน 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลักฐานท่ีทาง
ราชการออกให! 

- 1 0 ฉบับ (ถ!ามี) 

 
15. ค�าธรรมเนียม 

1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 
ค�าธรรมเนียม 0  บาท 
หมายเหตุ - 

16. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง  ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน  กรมการปกครองสำนักบริหารการทะเบียนโทร. 1547 

หมายเหตุ สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ลำลูกกาคลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 
หรือ www.bora.dopa.go.th) 

3) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู!ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191-๒ ต�อ ๘๐๐ เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

17. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
- 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การแก�ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก�ไขรายการสัญชาติ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแก!ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก!ไขรายการสัญชาติ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว�าด!วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด!านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท!องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การแก!ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก!ไข

รายการสัญชาติ (ระเบียบฯข!อ 115/1) 02/06/2558 15:31  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักทะเบียนท!องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888  

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191-๒ ต�อ ๘๐๐ 
เว็บไซท� www.sananrak.go.th ระยะเวลาเป>ดให�บริการ เปYดให!บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว!นวันหยุด 
ท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผู!ร!องมีชื่อในทะเบียนบ!าน) 

12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู!ร!องได!แก�ผู!ประสงค�จะแก!ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา  
     (กรณีผ!ูร!องยังไม�บรรลุนิติภาวะ) 
2. กรณีแก!ไขรายการสัญชาติได!แก� 
    (1) นายอำเภอเปZนกรณีแก!ไขรายการของเจ!าของประวัติจากสัญชาติอ่ืนหรือไม�มีสัญชาติ&quot;เปZนสัญชาติ
ไทย&quot; เนื่องจากการคัดลอกรายการผิดพลาดหรือบิดามารดาได!สัญชาติไทยหรือได!แปลงสัญชาติไทย 
    (2) นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท!องถ่ินเปZนกรณีแก!ไขรายการสัญชาติจากสัญชาติไทยหรือจากไม�มีสัญชาติ
หรือจากสัญชาติอ่ืน&quot;เปZนสัญชาติอ่ืน&quot; เนื่องจากการคัดลอกราชการผิดพลาดหรือลงรายการผิดไปจาก
ข!อเท็จจริงหรือการเสียสัญชาติไทย 
3. เง่ือนไข 
    (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ!งเปZนไปโดยมิชอบด!วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการ
ข!อความผิดจากความเปZนจริงให!นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข!อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล!อมและ
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พิจารณาให!แล!วเสร็จภายใน 30 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ!อนหรือข!อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข!อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต!อง
ดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลางให!ดำเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือต!องส�งให!สำนัก
ทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส�งให!สำนักทะเบียนกลางเพ่ือ
ตอบข!อหารือดังกล�าวต�อไป 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ!าหน!าท่ีรับเรื่องคำขอและ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต!น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนตรวจสอบ
เอกสาร (ถ!ามี) สอบสวนเจ!า
บ!านพยานบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ
รวบรวมหลักฐานพร!อม
ความเห็นเสนอนายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียน
ท!องถ่ินหรือนายอำเภอ 
(แล!วแต�กรณี) พิจารณา 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท!องถ่ินหรือ
นายอำเภอ (แล!วแต�กรณี) 
พิจารณาอนุญาต/ไม�อนุญาต
และแจ!งผลการพิจารณา 
 

5 วัน สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู!ร!อง) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ!ูมอบหมาย
พร!อมหนังสือ
มอบหมายกรณี
มอบหมาย) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาทะเบียน
บ!านฉบับเจ!าบ!า
นท.ร. 14 ของผ!ู
ร!อง 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 
เอกสารการ
ทะเบียนราษฎรท่ี
ต!องการจะแก!ไข 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

1 1 ฉบับ - 

3) 
เอกสารอ่ืนท่ี�ทาง
ราชการออกให! 

- 1 0 ฉบับ (ถ!ามี) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู!ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐ เวบ็ไซท� www.sananrak.go.th 

18. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การแก�ไขรายการบ�านกรณีมีรายการบ�านผิดไปจากข�อเท็จจริงหรือบ�านเลขท่ีซ้ำกัน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแก!ไขรายการบ!านกรณีมีรายการบ!านผิดไปจากข!อเท็จจริงหรือบ!านเลขท่ีซ้ำกัน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ!ง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
      1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว�าด!วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด!านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท!องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การแก!ไขรายการบ!านกรณีมีรายการบ!านผิดไปจากข!อเท็จจริง

หรือบ!านเลขท่ีซ้ำกัน (ระเบียบฯข!อ 36 และข!อ 39) 02/06/2558 14:20  
11. ช�องทางการให�บริการ  
 สถานท่ีให�บริการ สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 

 โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ - ๒ ต�อ ๘๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป?ดให�บริการ เป_ดให!บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว!นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑA วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      1. ผู!แจ!งได!แก�เจ!าบ!านหรือผู!ได!รับมอบหมาย 
      2. เง่ือนไข 
          (1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ!งเป̀นไปโดยมิชอบด!วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการ
ข!อความผิดจากความเป̀นจริงให!นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข!อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล!อมและ
พิจารณาให!แล!วเสร็จภายใน 15 วัน 
         (2) กรณีท่ีมีความซับซ!อนหรือข!อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข!อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต!อง
ดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลางให!ดำเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้การหารือต!องส�งให!สำนักทะเบียน
กลางภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัดเพ่ือส�งให!สำนักทะเบียนกลางเพ่ือตอบข!อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ!าหน!าท่ีรับเรื่องคำขอและ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต!น 
 

1 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนข!อเท็จจริงพยาน
เอกสารพยานบุคคลและ
พยานแวดล!อมและรวบรวม
ความเห็นเพ่ือเสนอให!นาย
ทะเบียนพิจารณา 
 

5 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณารับ
แจ!ง/ไม�รับแจ!งและแจ!งผล
การพิจารณา 
 

1 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ!านฉบับเจ!าบ!า
นท.ร. 14 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 
หนังสือมอบ
อำนาจและบัตร

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอำนาจ) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจำตัว
ประชาชนผ!ูมอบ
อำนาจ 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู!ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 
 โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๘๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 

18. ตัวอย�างแบบฟอรAม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีไม�ปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไม�มีสัญชาติไทยในฐานข'อมูลทะเบียน
ราษฎร 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอปรับปรุงรายการกรณีไม�ปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไม�มีสัญชาติไทยในฐานข,อมูลทะเบียนราษฎร 
2. หน�วยงานเจ'าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให,บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท,องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีให'อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข'อง: 
 1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว�าด,วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535 รวมฉบับแก,ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด,านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให'บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท,องถ่ิน  
8. กฎหมายข'อบังคับ/ข'อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข'อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข'อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน40  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 100  
 จำนวนคำขอท่ีน'อยท่ีสุด 15  
10. ช่ืออ'างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอปรับปรุงรายการกรณีไม�ปรากฏรายการบุคคลซ่ึงไม�มี

สัญชาติไทยในฐานข,อมูลทะเบียนราษฎร 07/06/2558 17:55  
11. ช�องทางการให'บริการ  
1) สถานท่ีให'บริการ สำนักทะเบียนท,องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเปAดให'บริการ เปYดให,บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว,นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

2) สถานท่ีให'บริการ สำนักทะเบียนท,องถ่ินท่ีจัดทำทะเบียนประวัติ/ติดต�อด,วยตนเองณหน�วยงาน 
ระยะเวลาเปAดให'บริการ เปYดให,บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว,นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑC วิธีการ เง่ือนไข(ถ'ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีของชนกลุ�มน,อยเลขประจำตัวประชาชนข้ึนต,นด,วย 6, 7 ท่ีเข,ามาอาศัยอยู�เป[นเวลานานได,รับการสำรวจและจัดทำ
ทะเบียนประวัติไว,แล,วแต�ไม�ปรากฎชื่อและรายการบุคคลในฐานข,อมูลทะเบียนราษฎรให,นายทะเบียนสอบบันทึกถ,อยคำ
บุคคลท่ีเป[นชนกลุ�มน,อยชาติพันธุ�เดียวกันจำนวน 3 คนเพ่ือให,การรับรอง 
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หมายเหตุ 
1) ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ,วนตามท่ีระบุไว,ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร,อยแล,ว 
2) กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ,วน/หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ�เป[นเหตุให,ไม�สามารถพิจารณาได,เจ,าหน,าท่ี
จะจัดทำบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติมโดยผู,ยื่นคำขอจะต,องดำเนินการแก,ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู,ยื่นคำขอละท้ิงคำขอโดยเจ,าหน,าท่ี
และผู,ยื่นคำขอหรือผู,ได,รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร�องดังกล�าวให,ผู,ยื่นคำขอ
หรือผู,ได,รับมอบอำนาจไว,เป[นหลักฐาน 
3) ข้ันตอนของการสอบสวนข,อเท็จจริงหากผลการสอบสวนไม�ปรากฏข,อเท็จจริงท่ีชัดเจนอาจต,องส�งเรื่องให,คณะกรรมการ
หมู�บ,านหรือคณะกรรมการชุมชนรับรองระยะเวลาต,องขยายเพ่ิมข้ึน 
4) เจ,าหน,าท่ีจะแจ,งผลการพิจารณาให,ผู,ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล,วเสร็จตามมาตรา 10 แห�ง
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให'บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ยื่นคำร,องและจัดทำคำ
ร,องตามแบบพิมพ�ท.ร.31 
2) ตรวจสอบความครบถ,วน
ถูกต,องของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วันทำการ สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท,องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) สอบสวนข,อเท็จจริงใน
พ้ืนท่ีเพ่ือพิสูจน�ยืนยันสถานะ
บุคคล 
2) รวบรวมพยานหลักฐาน
พร,อมความเห็นเสนอนาย
ทะเบียนพิจารณา 
 

10 วันทำ
การ 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท,องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ
หรือไม�อนุมัติ 
 
 

5 วันทำการ สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท,องถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

-กรณีท่ี�มีคำสั่งอนุมัติ
 นายทะเบียนส�ง
เรื่องให,สำนักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบเพ่ือขอปรับปรุง
รายการโดยการเพ่ิมชื่อและ

7 วันทำการ สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท,องถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให'บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

รายการบุคคลในฐานข,อมูล
ทะเบียนราษฎรและแจ,งผล
การพิจารณาให,ผู,ยื่นคำขอ
ทราบเป[นหนังสือ 
-กรณีท่ีมีคำสั่งไม�อนุมัติให,
แจ,งเหตุผลดังกล�าวด,วย 
 

5) 

การพิจารณา 
 

สำนักทะเบียนกลาง
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ผลการพิจารณาอนุมัติของ
นายทะเบียนและดำเนินการ
ปรับปรุงรายการโดยการเพ่ิม
ชื่อและรายการบุคคลใน
ฐานข,อมูลทะเบียนราษฎร 
 

12 วันทำ
การ 

สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

6) 

การพิจารณา 
 

-สำนักทะเบียนกลางแจ,งผล
การดำเนินการปรับปรุง
รายการโดยการเพ่ิมชื่อและ
รายการบุคคลในฐานข,อมูล
ทะเบียนราษฎร 
-สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท,องถ่ินแจ,งผู,ยื่นคำ
ขอมาดำเนินการเพ่ิมชื่อใน
เอกสารหลักฐานท่ีใช,ในการ
แสดงตัวของตนเอง/จัดทำ
บัตรประจำตัว 
 

5 วันทำการ สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 40 วันทำการ 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล'ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ทะเบียนประวัติ
ชนกลุ�มน,อย 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (รับรองสำเนา
ถูกต,อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

เอกสารอ่ืนซ่ึงมีรูป
ถ�ายท่ีทางราชการ
ออกให, (ถ,ามี) 
เช�นหนังสือ
รับรองการเกิด
หลักฐาน
การศึกษา
หลักฐานการ
ปล�อยตัวคุมขัง
ฯลฯ 

- 1 1 ฉบับ (รับรองสำเนา
ถูกต,อง) 

2) 

รูปถ�ายขนาด 2 
นิ้ว (กรณีไม�มี
เอกสารท่ีมีรูป
ถ�ายท่ีทางราชการ
ออกให,มาแสดง) 

- 2 0 ฉบับ - 

3) 

ทะเบียนบ,านและ
บัตรประจำตัว
ประชาชนของ
พยานผู,รับรองตัว
บุคคล 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (รับรองสำเนา
ถูกต,อง) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ – 
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17. ช�องทางการร'องเรียน 
1) ช�องทางการร'องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง  ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ 

หมายเหตุ  (โทร 1567) 
2) ช�องทางการร'องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน 59 หมู�ท่ี 11  ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา            

จังหวัดปทุมธานี 12150  หมายเหตุ  โทร 1548  (สายด�วน) /http://www.bora.dopa.go.th) 
3) ช�องทางการร'องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู,ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ช�องทางการร'องเรียน สำนักทะเบียนท,องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 
ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

18. ตัวอย�างแบบฟอรCม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอเลขท่ีบ�าน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเลขท่ีบ!าน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ!ง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด!วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 

2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด!านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท!องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอเลขท่ีบ!าน (ระเบียบฯ ข!อ 32) 02/06/2558 14:15  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักทะเบียนท!องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888  

ม.2  ต.บึงน้ำรักษ�  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐                   
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

ระยะเวลาเป:ดให�บริการ เปXดให!บริการวัน จันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว!นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  

ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12.  หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู!แจ!ง ได!แก� เจ!าบ!าน หรือผู!ได!รับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจ!ง ภายใน 15 วัน นับแต�วันท่ีสร!างบ!านเสร็จ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ!งเปZนไปโดยมิชอบด!วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข!อความ
ผิดจากความเปZนจริง ให!นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข!อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล!อม และพิจารณาให!
แล!วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ!อนหรือข!อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข!อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต!องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให!ดำเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต!องส�งให!สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให!สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข!อหารือ
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ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ!าหน!าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต!น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ!ง/ไม�รับแจ!ง และแจ!งผล
การพิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ!ูแจ!ง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบรับแจ!งเก่ียวกับ
บ!าน (ท.ร. 9) 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 
เอกสารการเปZน
เจ!าของกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ (ถ!ามี) 

3) 
เอกสารการขอ
อนุญาตก�อสร!าง
ตามกฎหมายว�า

- 1 0 ฉบับ (ถ!ามี) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด!วยการควบคุม
อาคาร 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
3) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู!ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอเลขท่ีบ�าน กรณีทะเบียนบ�านช่ัวคราว 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเลขท่ีบ!าน กรณีทะเบียนบ!านชั่วคราว 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ!ง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด!วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก!ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 

 พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด!านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท!องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอเลขท่ีบ!าน กรณีทะเบียนบ!านชั่วคราว 02/06/2558 

14:17  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐ เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป;ดให�บริการ เปXดให!บริการวัน จันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว!นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต�เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู!แจ!ง ได!แก� เจ!าบ!าน หรือผู!ได!รับมอบหมาย 
2. ระยะเวลาการแจ!ง ภายใน 15 วัน นับต้ังแต�สร!างบ!านเสร็จ 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ!งเปZนไปโดยมิชอบด!วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข!อความ
ผิดจากความเปZนจริง ให!นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข!อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล!อม และพิจารณาให!
แล!วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ!อนหรือข!อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข!อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต!องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให!ดำเนินการให!แล!วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต!องส�งให!สำนักทะเบียนกลาง 
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 ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรบัเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให!สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข!อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ!าหน!าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต!น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ!ง/ไม�รับแจ!ง และแจ!งผล
การพิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู!แจ!ง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ใบรับแจ!งเก่ียวกับ
บ!าน (ท.ร. 9) 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท!องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 
เอกสารการเปZน
เจ!าของกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน 

กรมท่ีดิน 0 1 ฉบับ (ถ!ามี) 

3) 
เอกสารการขอ
อนุญาตก�อสร!าง

- 1 0 ฉบับ (ถ!ามี) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามกฎหมายว�า
ด!วยการควบคุม
อาคาร 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู! ปณ.1111  

4) ช�องทางการร�องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐ เวบ็ไซท� www.sananrak.go.th 

18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 
2. หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให$อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข$อง: 
1) ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องหลักเกณฑ�เง่ือนไขและวิธีการในการของหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1 

แห�งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด:านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให$บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท:องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข$อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข$อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน$อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ$างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 02/06/2558 

15:39  
11. ช�องทางการให$บริการ  
1) สถานท่ีให$บริการ สำนักงานทะเบียนท:องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐                   
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป:ดให$บริการ เปYดให:บริการวัน จันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว:นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต�เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผ:ูร:องเกิด / ท่ีผ:ูร:องมีชื่อในทะเบียนบ:าน / ท่ีผู:ร:องมีภูมิลำเนาอยู�ในปZจจุบัน) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู:ยื่นคำร:อง ได:แก� ผู:ร:อง หรือผู:ได:รับมอบอำนาจ 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ:งเป[นไปโดยมิชอบด:วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข:อความ
ผิดจากความเป[นจริง ให:นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข:อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล:อม และพิจารณาให:
แล:วเสร็จ ภายใน 60วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ:อนหรือข:อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข:อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต:องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให:ดำเนินการให:แล:วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต:องส�งให:สำนักทะเบียนกลาง  
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ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให:สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข:อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ:าหน:าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต:น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท:องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียน ตรวจสอบ
เอกสาร สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล:อมท่ี
เก่ียวข:อง เก่ียวกับบิดา 
มารดา สัญชาติของบิดา
มารดา ถึงสถานท่ีเกิด 
จำนวนพ่ีน:องร�วมบิดามารดา 
และทีอยู�ปZจจุบัน และ
รวบรวมหลักฐานท้ังหมด
พร:อมความเห็น เสนอให:
นายอำเภอพิจารณา 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท:องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายอำเภอ พิจารณา
พยานหลักฐาน แล:วแจ:งผล
การพิจารณาให:นายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียน
ท:องถ่ินทราบ 
 

9 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท:องถ่ิน พิจารณา
ดำเนินการ และแจ:งผลการ
พิจารณา 
 

1 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท:องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ผู:แจ:ง) 

2) 
รูปถ�าย 2 นิ้ว 
จำนวน 2 รูป 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาทะเบียน
บ:าน หรือสำเนา
ทะเบียนประวัติ 
เช�น ท.ร.38 , 
ท.ร. 38/1 , 
ท.ร.38 ก หรือ 
ท.ร.38 ข 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท:องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หลักฐานท่ีแสดง
ว�าเกิดใน
ราชอาณาจักร 
(ถ:ามี) 

- 1 0 ฉบับ (เช�น หลักฐาน
ลงบัญชีทหาร
กองเกิน , 
ใบสำคัญประจำถ่ิน
ท่ีอยู� หรือใบสำคัญ
ประจำตัวคนต�าง
ด:าว เป[นต:น) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17.  ช�องทางการร$องเรียน 
1) ช�องทางการร$องเรียนศูนย� ดำรงธรรมกระทรวง  ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร$องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 
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3) ช�องทางการร$องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
 ตู: ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ช�องทางการร$องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การจำหน�ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ�าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต�างด�าว              
ท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต�างด�าวตายในต�างประเทศ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต�างด%าว                    

ท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต�างด%าวตายในต�างประเทศ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด%วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก%ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5       

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด%านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท%องถ่ิน  

8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน กรณีคน

สัญชาติไทยหรือคนต�างด%าวที่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต�างด%าวตายในต�างประเทศ (ระเบียบฯ ข%อ 112) 02/06/2558 
15:28  

11. ช�องทางการให�บริการ  
1) 
 

สถานท่ีให�บริการ  สำนักทะเบียนท%องถ่ิน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ�                  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป>ดให�บริการ เปYดให%บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว%นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต�เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ ( แห�งท%องท่ีท่ีผู%ตายมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ%าน) 

12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู%ยื่นคำร%อง ได%แก� เจ%าบ%านหรือผู%ท่ีได%รับมอบหมายจากเจ%าบ%าน 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ%งเปZนไปโดยมิชอบด%วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข%อความ
ผิดจากความเปZนจริง ให%นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข%อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล%อม และพิจารณา    
ให%แล%วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ%อนหรือข%อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข%อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต%องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให%ดำเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต%องส�งให%สำนักทะเบียนกลาง 
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ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให%สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข%อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ%าหน%าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต%น 
 

5 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ%ง
ผลการพิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 นาที 
13. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หลักฐานการจด
ทะเบียนคนตาย 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หลักฐานการตาย
ท่ีออกโดยรัฐบาล
ของประเทศท่ีมี
การตาย 

- 1 0 ฉบับ (แปลและรับรอง
ความถูกต%องจาก
กระทรวงการ
ต�างประเทศ) 

 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชนของเจ%าบ%าน 

กรมการ
ปกครอง 

1 0 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบ%าน สำนักทะเบียน 1 1 ฉบับ (ท่ีมีชื่อคนตาย) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบับเจ%าบ%าน ท.ร. 14 อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

3) 

หนังสือมอบหมาย 
และบัตรประจำตัว
ประชาชนผู%ท่ีได%รับ
มอบหมาย 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมีการ
มอบหมาย) 

 
15. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
16. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู%ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2  
ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

๔) ช�องทางการร�องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th  

 
 

 
 
 

 



1/3 

 

คู�มือสำหรับประชาชน: การจำหน�ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ�าน กรณีมีช่ือและรายการบุคคลใน     
ทะเบียนบ�านมากกว�า 1 แห�ง 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ%าน

มากกว�า 1 แห�ง 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด%วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก%ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5      

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด%านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท%องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน               

กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ%านมากกว�า 1 แห�ง (ระเบียบฯ ข%อ 109) 02/06/2558 15:23  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักทะเบียนท%องถ่ิน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ�           

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐ เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

ระยะเวลาเป<ดให�บริการ เปYดให%บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว%นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)                      
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผู%นั้นมีภูมิลำเนาอยู� ) 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู%ยื่นคำร%อง ได%แก� เจ%าบ%านหรือผู%ท่ีเจ%าบ%านมอบอำนาจหรือบุคคลท่ีมีชื่อซ้ำ 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ%งเปZนไปโดยมิชอบด%วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข%อความ
ผิดจากความเปZนจริง ให%นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข%อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล%อม และพิจารณา  
ให%แล%วเสร็จ ภายใน 15 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ%อนหรือข%อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข%อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต%องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให%ดำเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต%องส�งให%สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให%สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข%อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ%าหน%าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต%น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนเจ%าบ%าน หรือคนท่ีมี
ชื่อซ้ำ โดยให%ยืนยันให%
แน�นอนเพียงแห�งเดียว โดย
รวบรวมหลักฐาน เพ่ือเสนอ
นายทะเบียนพิจารณา 
 

1 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท%องถ่ิน พิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ%ง
ผลการพิจารณา 
 

1 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 2 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาทะเบียนบ%าน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ฉบับเจ%าบ%านท่ีมี
รายการบุคคล            
ซ้ำกัน) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร   
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ%ูแจ%งหรือ  
ของเจ%าบ%าน) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง  ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /               
ตู% ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐ เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การจำหน�ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ�าน เม่ือปรากฏว�าบุคคลในทะเบียนบ�าน             
ได�ตายไปแล�วแต�ยังไม�ได�จำหน�ายช่ือและรายการบุคคล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน เม่ือปรากฏว�าบุคคลในทะเบียนบ%าน            

ได%ตายไปแล%ว แต�ยังไม�ได%จำหน�ายชื่อและรายการบุคคล 
     หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
2. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
3. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด%วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก%ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5   

พ.ศ. 2551 
5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด%านเศรษฐกิจ/สังคม  
6. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท%องถ่ิน  
7. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0วัน 
8. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
9. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน                

เม่ือปรากฎว�าบุคคลในทะเบียนบ%านได%ตายไปแล%ว แต�ยังไม�ได%จำหน�ายชื่อและรายการบุคคล (ระเบียบฯ ข%อ 111)                
กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอ่ืน 02/06/2558 15:25  

10. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักงานทะเบียนท%องถ่ิน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  เลขท่ี  888  ม.2  ต.บึงน้ำรักษ�     

อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป=ดให�บริการ เป[ดให%บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว%นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ%าน) 

11. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู%ยื่นคำร%อง ได%แก� เจ%าบ%านหรือผู%ท่ีได%รับมอบหมายจากเจ%าบ%าน 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ%งเป\นไปโดยมิชอบด%วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข%อความ
ผิดจากความเป\นจริง ให%นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข%อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล%อม และพิจารณา  
ให%แล%วเสร็จ ภายใน 15 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ%อนหรือข%อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข%อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต%องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให%ดำเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต%องส�งให%สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให%สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข%อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ%าหน%าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต%น 
 

5 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท%องถ่ิน พิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ%ง
ผลการพิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 นาที 
13. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ%าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ฉบับเจ%าบ%านท่ี
ปรากฎชื่อคนตาย) 
 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของเจ%าบ%าน) 

2) 
เอกสารท่ี
เก่ียวข%องกับผู%ตาย 

สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

1 0 ฉบับ (ถ%ามี) 

3) 
หนังสือ
มอบหมายและ

สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (กรณีมีการ
มอบหมาย) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บัตรประจำตัวผู%
มอบหมาย 

 
15. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
16. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /                         
ตู% ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การจำหน�ายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ�าน เม่ือมีคำส่ังศาลให�ผู�ใดเป$นคนสาบสูญ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน เม่ือมีคำสั่งศาลให%ผู%ใดเป)นคนสาบสูญ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด%วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก%ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด%านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท%องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน]การจำหน�ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ%าน                 

เม่ือมีคำสั่งศาลให%ผู%ใดเป)นคนสาบสูญ (ระเบียบฯ ข%อ 111/1) 02/06/2558 15:27    
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

ระยะเวลาเป=ดให�บริการ เปZดให%บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว%นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีบุคคลนั้นมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ%าน) 

 
12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู%ยื่นคำร%อง ได%แก� เจ%าบ%านหรือผู%ท่ีได%รับมอบหมายจากเจ%าบ%าน 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควร สงสัยว�าการแจ%งเป)นไปโดยมิชอบด%วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง  หรือโดยมีรายการข%อความ
ผิดจากความเป)นจริง ให%นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข%อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล%อม และพิจารณาให%
แล%วเสร็จ ภายใน 15วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ%อนหรือข%อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข%อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต%องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให%ดำเนินการให%แล%วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต%องส�งให%สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให%สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข%อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ%าหน%าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต%น 
 

5 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ%ง
ผลการพิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 นาที 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาทะเบียนบ%าน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท%องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ฉบับเจ%าบ%านท่ี
ปรากฎชื่อคน
สาบสูญ) 
 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชนเจ%าบ%าน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 

2) สำเนาคำสั่งศาล - 0 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือมอบหมาย 
พร%อมบัตรประจำตัว
ผู%มอบหมมอบหมาย 

- 1 0 ฉบับ - 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู% ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th  
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คู�มือสำหรับประชาชน: การจำหน�ายช่ือสกุล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การจำหน�ายชื่อสกุล 
2. หน�วยงานเจ าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข อง: 
1) พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505  และฉบับแก2ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด2วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท2องถ่ิน  
8. กฎหมายข อบังคับ/ข อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การจำหน�ายชื่อสกุล 07/07/2558 14:57  
11. ช�องทางการให บริการ  
1) สถานท่ีให บริการ  สำนักทะเบียนท2องถ่ิน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ�          

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ - ๒ ต�อ ๘๐๐ เว็บไซท� www.sananrak.go.th  

ระยะเวลาเป:ดให บริการ เปYดให2บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว2นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)   
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู2ประสงค�จำหน�ายชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต�อนายทะเบียนท2องท่ี ณ สำนักงานเขตฯ สำนักทะเบียนอำเภอ ท่ีตนมีชื่อ
ในทะเบียนบ2าน 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคำขอ  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
 

20 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท2องถ่ิน 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต 
แจ2งให2ผู2ยื่นคำขอทราบ 
 

30 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท2องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 50 นาที 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู 
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท2องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ2าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท2องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

3) 

หนังสือสำคัญ
แสดงการจด
ทะเบียนต้ังชื่อ
สกุล หรือต้ังชื่อ
สกุลใหม� (ช.2)  
หนังสือสำคัญ
แสดงการร�วมใช2
ชื่อสกุล (ช.4) 
แล2วแต�กรณี 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท2องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

4) 

หลักฐานการแจ2ง
ความเอกสารสูญ
หาย (กรณี
หนังสือสำคัญสูญ
หาย) 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท2องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

5) 

เอกสารอ่ืน ๆ (ถ2า
มี) เช�น สูติบัตร 
ทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อรอง 
ทะเบียนรับบุตร

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท2องถ่ิน 

1 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู 
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุญธรรม 
ทะเบียนหย�า    
ซ่ึงระบุอำนาจ
ปกครองบุตร 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู 
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม�พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�มีค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช�องทางการร องเรียน 
1) ช�องทางการร องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมเขตในพ้ืนท่ี กทม. 

หมายเหตุ  (โทร 1555) 
2) ช�องทางการร องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ   ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด 

หมายเหตุ  (โทร 1567) 
3) ช�องทางการร องเรียน  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ  (โทร 1548) 

4) ช�องทางการร องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู2 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

๕. ช�องทางการร องเรียน  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การแจ�งขอทำหน�าท่ีเป�นเจ�าบ�าน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ"งขอทำหน"าท่ีเป&นเจ"าบ"าน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ"ง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด"วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก"ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด"านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท"องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การแจ"งขอทำหน"าท่ีเป&นเจ"าบ"าน (ระเบียบฯ ข"อ 6) 

27/05/2558 14:19  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ สำนักทะเบียนท"องถ่ิน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี  

จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

ระยะเวลาเป<ดให�บริการ เป[ดให"บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู"ร"อง ได"แก�ผู"มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ"าน ซ่ึงรายการในช�องสถานะภาพมิได"ระบุว�าเป&นเจ"าบ"าน แต�มี                  
ความประสงค�จะทำหน"าท่ีเป&นเจ"าบ"าน 
2. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควร  สงสัยว�าการแจ"งเป&นไปโดยมิชอบด"วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข"อความ
ผิดจากความเป&นจริง ให"นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข"อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล"อม   และพิจารณา 
ให"แล"วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
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(๓) กรณีท่ีมีความซับซ"อนหรือข"อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข"อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต"องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให"ดำเนินการให"แล"วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต"องส�งให"สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให"สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข"อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

เจ"าหน"าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ยื่นประกอบการพิจารณาใน
เบ้ืองต"น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท"องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียน พิจารณารับแจ"ง/
ไม�รับแจ"ง และแจ"งผลการ
พิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท"องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู"ร"อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ"านฉบับเจ"าบ"าน 
ท.ร. 14 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท"องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผ"ูร"องประสงค�จะ
ขอลงรายการ               
เป&นเจ"าบ"าน) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /                        
ตู" ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th  
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คู�มือสำหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ กรณีคนไทยท่ีเกิดในต�างประเทศขอเพ่ิมช่ือ โดยมีเหตุจำเป'นท่ีไม�อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไทยท่ีเกิดในต�างประเทศขอเพ่ิมชื่อ โดยมีเหตุจำเป+นท่ีไม�อาจเดินทางกลับ 

ประเทศไทย 
2. หน�วยงานเจ-าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให-อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข-อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด1วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก1ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด1านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให-บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท1องถ่ิน  

8. กฎหมายข-อบังคับ/ข-อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข-อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข-อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน-อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ-างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไทยท่ีเกิดในต�างประเทศขอเพ่ิมชื่อ โดยมีเหตุ

จำเป+นท่ีไม�อาจเดินทางกลับประเทศไทย (ระเบียบฯ ข1อ 96/2) 02/06/2558 15:05  
11. ช�องทางการให-บริการ  
1) สถานท่ีให-บริการ สำนักทะเบียนท1องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 

ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐                          
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป?ดให-บริการ เปZดให1บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว1นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีบิดา มารดา ญาติพ่ีน1อง หรือผู1ปกครองของผู1ขอเพ่ิมชื่อมีภูมิลำเนาอยู�) 

 
12. หลักเกณฑA วิธีการ เง่ือนไข(ถ-ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู1ยื่นคำร1อง ได1แก� เจ1าบ1าน หรือผู1ท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคล ได1แก� บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู1ขอเพ่ิมชื่อได1 อย�างน1อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ1งเป+นไปโดยมิชอบด1วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข1อความ
ผิดจากความเป+นจริง ให1นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข1อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล1อม และพิจารณาให1
แล1วเสร็จ ภายใน 60 วัน 



2/4 

 

 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ1อนหรือข1อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข1อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต1องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให1ดำเนินการให1แล1วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต1องส�งให1สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให1สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข1อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให-บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ1าหน1าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต1น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท1องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลักฐาน 
สอบสวนเจ1าบ1าน และบุคคล
ท่ีน�าเชื่อถือได1 ให1ปรากฎ
ข1อเท็จจริงเก่ียวกับประวัติ
ความเป+นมาของผ1ูขอเพ่ิมชื่อ 
และความจำเป+นท่ีไม�อาจ
เดินทางกลับประเทศไทยได1 
โดยรวบรวมหลักฐาน พร1อม
ความเห็น เสนอให1 นาย
ทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท1องถ่ินพิจารณา 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท1องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท1องถ่ิน พิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ1ง
ผลการพิจารณา 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท1องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล-ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู-
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ1าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท1องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบ1านท่ีขอเพ่ิม
ชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู-
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผู1ร1อง ถ1ามี 
เช�น บัตรประจำตัว
ประชาชนขาวดำ 
ฯลฯ) 

2) 

หนังสือรับรอง
การเกิดท่ีออกให1
โดยสถานทูต 
หรือสถานกงสุล
ไทย หรือเอกสาร
รับรองการเกิดท่ี
ออกให1โดย
หน�วยงานของ
รัฐบาล
ต�างประเทศท่ีผู1
ขอเพ่ิมชื่อเกิด 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารรับรอง
การเกิดท่ีออกโดย
รัฐบาลต�างประเทศ 
ต1องผ�านการแปล
และรับรองจา
กระทรวงการ
ต�างประเทศของ
ไทย) 

3) 

เอกสารอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให1 

- 1 0 ฉบับ (เช�น หลักฐาน
การศึกษา 
หลักฐานทหาร ถ1า
มี) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร-องเรียน 
1) ช�องทางการร-องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง  ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด  ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร-องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร-องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th  
/ ตู1 ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร-องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุร ี
 จ.ปทุมธานี 12110โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ กรณีคนไม�มีสัญชาติไทยท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต�างด%าวและเคยมีช่ือในทะเบียน
บ%านขอเพ่ิมช่ือ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไม�มีสัญชาติไทยท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต�างด)าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ)านขอ

เพ่ิมชื่อ 
2. หน�วยงานเจ%าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีให%อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข%อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด)วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด)านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให%บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท)องถ่ิน  
8. กฎหมายข%อบังคับ/ข%อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข%อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข%อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน%อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ%างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ กรณีคนไม�มีสัญชาติไทยท่ีมีใบสำคัญประจำตัวคนต�าง

ด)าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ)านขอเพ่ิมชื่อ (ระเบียบฯ ข)อ 100) 02/06/2558 15:13  
11. ช�องทางการให%บริการ  
1) สถานท่ีให%บริการ  สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท)องถ่ิน/ติดต�อด)วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป=ดให%บริการ เปEดให)บริการวัน จันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว)นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผู)นั้นมีภูมิลำเนาอยู� ) 

12. หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ%ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู)ยื่นคำร)อง ได)แก� เจ)าบ)าน หรือผู)ขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคล ได)แก� บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู)ขอเพ่ิมชื่อได) อย�างน)อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ)งเปGนไปโดยมิชอบด)วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข)อความ
ผิดจากความเปGนจริง ให)นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข)อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล)อม และพิจารณาให)
แล)วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ)อนหรือข)อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข)อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต)องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให)ดำเนินการให)แล)วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต)องส�งให)สำนักทะเบียนกลาง  
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ภายใน 30 วันนับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให)สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข)อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให%บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ)าหน)าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต)น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนผู)ร)อง เจ)าบ)าน 
พยานบุคคลท่ีน�าเชื่อถือให)
ปรากฏข)อเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติความเปGนมาของผู)ขอ
เพ่ิมชื่อ  และความยินยอม
ของเจ)าบ)านให)เพ่ิมชื่อเข)า
ทะเบียนบ)าน โดยรวบรวม
หลักฐาน พร)อมความเห็น 
เสนอ นายอำเภอ พิจารณา
อนุมัติ/ไม�อนุมัติ 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เม่ือได)รับแจ)งจากนายอำเภอ
แล)ว นายทะเบียนอำเภอ
หรือนายทะเบียนท)องถ่ิน 
ดำเนินการเพ่ิมชื่อเข)าใน
ทะเบียนบ)าน  และแจ)งให)ผู)
ร)องทราบ 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ)าน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของบ)านท่ีขอเพ่ิมช่ือ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

1 1 ฉบับ (ของผ)ูร)องถ)ามี) 

2) 

ใบสำคัญประจำ
ถ่ินท่ีอยู� หรือ
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต�าง
ด)าวของผ)ูขอเพ่ิม
ชื่อ หรือหนังสือ
รับรองท่ี
หน�วยงานรัฐออก
ให)เพ่ือรับรองการ
ได)รับอนุญาตให)มี
ถ่ินท่ีอยู� 

สำนักงานตรวจคน
เข)าเมือง (สตม.) 

1 1 ฉบับ - 

3) 

สำเนาทะเบียน
บ)านท่ีคนต�างด)าว
ผ)ูนั้นเคยมีชื่อ
ปรากฏอยู� 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ถ)ามี) 

4) 

สำเนาทะเบียน
บ)าน (ท.ร. 13) 
หรือสำเนา
ทะเบียนประวัติ 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

1 1 ฉบับ (ถ)ามี) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร%องเรียน 
1) ช�องทางการร%องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร%องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร%องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู) 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร%องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒  ต�อ  ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต�างประเทศ หรือเกิดในต�างประเทศเดิน
ทางเข'ามาในประเทศไทย โดยไม�มีหลักฐานแสดงว�าเป,นคนสัญชาติไทย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต�างประเทศ หรือเกิดในต�างประเทศเดินทางเข)ามาใน

ประเทศไทย โดยไม�มีหลักฐานแสดงว�าเป-นคนสัญชาติไทย 
2. หน�วยงานเจ'าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให'อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข'อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด)วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด)านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให'บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท)องถ่ิน  
8. กฎหมายข'อบังคับ/ข'อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข'อกำหนด ฯลฯ 0  วัน 
9. ข'อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน'อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ'างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต�างประเทศ 

หรือเกิดในต�างประเทศเดินทางเข)ามาในประเทศไทย โดยไม�มีหลักฐานแสดงว�าเป-นคนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข)อ 95) 
02/06/2558 14:57  

11. ช�องทางการให'บริการ  
1) สถานท่ีให'บริการ สำนักทะเบียนท)องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888    

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐                   
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเปAดให'บริการ เป[ดให)บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว)นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)              
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (แห�งท)องท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู� ) 

12. หลักเกณฑC วิธีการ เง่ือนไข(ถ'ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู)ยื่นคำร)อง ได)แก� เจ)าบ)าน หรือผู)ท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคล ได)แก� บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู)ขอเพ่ิมชื่อได) อย�างน)อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ)งเป-นไปโดยมิชอบด)วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข)อความ
ผิดจากความเป-นจริง ให)นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข)อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล)อม และพิจารณาให)
แล)วเสร็จ ภายใน 90 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ)อนหรือข)อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข)อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต)องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให)ดำเนินการให)แล)วเสร็จภายใน 120 วัน (ท้ังนี้ การหารือต)องส�งให)สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให)สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข)อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให'บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ)าหน)าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต)น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณาโดย
หน�วยงานอ่ืน 
 

นายทะเบียนทำหนังสือไปยัง 
สำนักงานตรวจคนเข)าเมือง
แห�งท)องท่ีท่ีผู)นั้นเดินทางเข)า
มาในประเทศไทย เพ่ือ
พิสูจน�สัญชาติ 
 

60 วัน สำนักงานตรวจ
คนเข)าเมือง (สต
ม.) 

(เม่ือได)รับแจ)งการ
พิสูจน�สัญชาติแล)ว 
จึงเสนอให)นาย
ทะเบียนพิจารณา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบพยานหลักฐาน 
พยานบุคคล พยานแวดล)อม  
และรวบรวมข)อเท็จจริง 
พร)อมหนังสือยืนยันการ
พิสูจน�สัญชาติจากสำนักงาน
ตรวจคนเข)าเมือง และ
ความเห็นให) นายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียน
ท)องถ่ินเพ่ือพิจารณา 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท)องถ่ิน พิจารณา
อนุญาต/ไม�อนุญาต  และ
แจ)งให)ผู)ร)องทราบ 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 90 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล'ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ)าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบ)านท่ีจะขอ
เพ่ิมชื่อ) 

2) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ถ)ามี เช�น บัตร
ประจำตัวประชาชน
ขาวดำ ฯลฯ) 

3) 

หลักฐานท่ี
เก่ียวข)องกับผู)ขอ
เพ่ิมชื่อ เช�น 
หนังสือเดินทาง 
หนังสือรับรอง
การเกิด 

สำนักบริหารการ
ทะเบียน 

1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม�พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช�องทางการร'องเรียน 
1) ช�องทางการร'องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร'องเรียน  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร'องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู) 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร'องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888  ม.2  ต.บึงน้ำรักษ�  อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี  12110  โทรศัพท�  0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐ เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

 



4/4 

 

 
 
 

 



1/4 

 

คู�มือสำหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในต�างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในต�างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 
2. หน�วยงานเจ,าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให,อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข,อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด0วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก0ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด0านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให,บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท0องถ่ิน  
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข,อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข,อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน,อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ,างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเกิดในต�างประเทศโดยมี

หลักฐานการเกิด (ระเบียบฯ ข0อ 96) 02/06/2558 14:58  
11. ช�องทางการให,บริการ  
1) สถานท่ีให,บริการ สำนักทะเบียนท0องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888     

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ  ๘๐๐                  
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป?ดให,บริการ เปYดให0บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว0นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)              
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผู0นั้นมีภูมิลำเนาอยู� ) 

12. หลักเกณฑA วิธีการ เง่ือนไข(ถ,ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู0ขอเพ่ิมชื่อ (กรณีผู0ขอเพ่ิมชื่อเปZนผู0เยาว�ให0บิดา มารดา หรือผู0ปกครองตามกฎหมายเปZนผู0ยื่น) 
2. พยานบุคคล ได0แก� บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู0ขอเพ่ิมชื่อได0 อย�างน0อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ0งเปZนไปโดยมิชอบด0วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข0อความ
ผิดจากความเปZนจริง ให0นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข0อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล0อม และพิจารณาให0
แล0วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
(2) กรณีท่ีมีความซับซ0อนหรือข0อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข0อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต0องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให0ดำเนินการให0แล0วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต0องส�งให0สำนักทะเบียนกลาง  
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ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให0สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข0อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให,บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ0าหน0าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต0น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท0องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสอบหลักฐาน เจ0าบ0าน 
และบุคคลท่ีน�าเชื่อถือให0
ปรากฏข0อเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติความเปZนมาและ
รายการบุคคลของผู0ขอเพ่ิม
ชื่อ สอบสวนเจ0าบ0านท่ีขอ
เพ่ิมชื่อและคำยินยอม โดย
รวบรวมข0อเท็จจริง พร0อม
ความเห็น เสนอนายทะเบียน
อำเภอหรือนายทะเบียน
ท0องถ่ินพิจารณา 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท0องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอ หรือ
นายทะเบียนท0องถ่ิน 
พิจารณาอนุญาต/ไม�อนุญาต 
และแจ0งผลการพิจารณา 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท0องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัว กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ (ของผ0ูร0อง ถ0ามี 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน เช�น บัตรประจำตัว
ประชาชนขาวดำ 
ฯลฯ) 

2) 

หลักฐานการเกิด
ของผ0ูร0อง 

- 1 0 ฉบับ (หลักฐานการจด
ทะเบียนคนเกิด ท่ี
ออกให0โดย
สถานทูตไทย หรือ
สถานกงสุลไทย ใน
ต�างประเทศ หรือ
หลักฐานการเกิดท่ี
ออกให0โดย
หน�วยงานของ
ประเทศท่ีบุคคล
นั้นเกิด) 

3) 

เอกสารท่ีแปล
และรับรอง โดย
กระทรวงการ
ต�างประเทศของ
ไทย 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู0ร0องมี
หลักฐานการเกิดท่ี
ออกให0โดย
หน�วยงานของ
ประเทศท่ีบุคคล
นั้นเกิด) 

4) 
หนังสือเดินทาง
ของผ0ูขอเพ่ิมชื่อ 

- 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ0านฉบับเจ0าบ0าน 
(ท.ร. 14) 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท0องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร,องเรียน 
1) ช�องทางการร,องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร,องเรียน  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช�องทางการร,องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th  
/ ตู0 ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร,องเรียน สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากต�างประเทศ โดยใช'หนังสือเดินทางของ
ต�างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากต�างประเทศ โดยใช)หนังสือเดินทางของต�างประเทศ 

หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 
2. หน�วยงานเจ'าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงหลายหน�วยงาน  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให'อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข'อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด)วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 

 พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด)านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให'บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท)องถ่ิน  
8. กฎหมายข'อบังคับ/ข'อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข'อกำหนด ฯลฯ 0  วัน 
9. ข'อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน'อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ'างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยท่ีเดินทางกลับจากต�างประเทศ 

โดยใช)หนังสือเดินทางของต�างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) (ระเบียบฯ ข)อ 96/1) 
02/06/2558 15:00  

11. ช�องทางการให'บริการ  
1) สถานท่ีให'บริการ สำนักทะเบียนท)องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888     

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐                   
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเปMดให'บริการ เปaดให)บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว)นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)               
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผู)นั้นมีภูมิลำเนาอยู� ) 

12. หลักเกณฑO วิธีการ เง่ือนไข(ถ'ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู)ยื่นคำร)อง ได)แก� เจ)าบ)าน หรือผู)ท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคล ได)แก� บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู)ขอเพ่ิมชื่อได) อย�างน)อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ)งเปbนไปโดยมิชอบด)วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข)อความ
ผิดจากความเปbนจริง ให)นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข)อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล)อม และพิจารณาให)
แล)วเสร็จ ภายใน 90 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ)อนหรือข)อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข)อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต)องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให)ดำเนินการให)แล)วเสร็จภายใน 120 วัน (ท้ังนี้ การหารือต)องส�งให)สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให)สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข)อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให'บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ)าหน)าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต)น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณาโดย
หน�วยงานอ่ืน 
 

กรณีท่ีผ)ูขอเพ่ิมชื่อมีเอกสาร
ราชการท่ีระบุว�าเปbนผ)ูมี
สัญชาติไทย ให)ทำเรื่อง
ตรวจสอบไปยังหน�วยงาน
ราชการท่ีออกเอกสาร
ดังกล�าว 
 

60 วัน - - 

3) 

การพิจารณา 
 

เม่ือได)รับแจ)งจากหน�วยงาน
ท่ีออกเอกสารราชการระบุว�า
ผู)ขอเพ่ิมชื่อเปbนผ)ูมีสัญชาติ
ไทยแล)ว ให)สอบสวนเจ)าบ)าน 
พร)อมคำยินยอมให)เพ่ิมชื่อ ผ)ู
แจ)ง และบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ 
โดยรวบรวมข)อเท็จจริง 
พร)อมความเห็น เสนอให) 
นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท)องถ่ินพิจารณา 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท)องถ่ิน พิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ)ง
ผลการพิจารณา 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 90 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล'ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ)าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท)องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีผ)ูร)องขอเพ่ิมชื่อ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ)ามี เช�น บัตร
ประจำตัว
ประชาชนขาวดำ 
ฯลฯ) 

2) 

หลักฐานท่ีมี
รายการบุคคล
ของผู)ขอเพ่ิมชื่อ 

- 1 0 ฉบับ (เช�น หนังสือ
เดินทางของ
ต�างประเทศ หรือ
หนังสือสำคัญ
ประจำตัว 
หลักฐานการศึกษา 
หรือหลักฐานทหาร 
ถ)ามี) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช�องทางการร'องเรียน 
1) ช�องทางการร'องเรียน  ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร'องเรียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

โทร 1548 หรือ www.bora.dopa.go.th 
หมายเหตุ- 
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3) ช�องทางการร'องเรียน ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th  
/ ตู) ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร'องเรียน  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888  ม.2  ต.บึงน้ำรักษ�  อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 

 
 
 

 
 

 



1/4 

 

คู�มือสำหรับประชาชน: การเพ่ิมช่ือ กรณีบุคคลได�เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห�งกฎหมายซ่ึง
ไม�อาจพิจารณาส่ังการเป+นอย�างอ่ืน หรือโดยคำส่ังของศาลถึงท่ีสุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต�างด�าว 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลได$เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห�งกฎหมายซ่ึงไม�อาจ

พิจารณาสั่งการเป.นอย�างอ่ืน หรือโดยคำสั่งของศาลถึงท่ีสุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต�างด$าว 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด$วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก$ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด$านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท$องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การเพ่ิมชื่อ กรณีบุคคลได$เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย 

โดยบทบัญญัติแห�งกฎหมายซ่ึงไม�อาจพิจารณาสั่งการเป.นอย�างอ่ืน หรือโดยคำสั่งของศาลถึงท่ีสุด หรือเพิกถอนใบสำคัญ
ประจำตัวคนต�างด$าว (ระเบียบฯ ข$อ 104) 02/06/2558 15:19  

11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ  สำนักทะเบียนท$องถ่ินเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888   

ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 ต�อ ๘๐๐                         
เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเปBดให�บริการ เปYดให$บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร�  (ยกเว$นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ท่ีผู$นั้นมีภูมิลำเนาอยู� ) 

12. หลักเกณฑD วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู$ยื่นคำร$อง ได$แก� เจ$าบ$าน บิดา มารดา หรือผู$ท่ีขอเพ่ิมชื่อ 
2. พยานบุคคล ได$แก� บุคคลท่ีสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู$ขอเพ่ิมชื่อได$ อย�างน$อย 2 คน 
3. เง่ือนไข 
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ$งเป.นไปโดยมิชอบด$วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข$อความ
ผิดจากความเป.นจริง ให$นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข$อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล$อม และพิจารณาให$
แล$วเสร็จ ภายใน 60 วัน 
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(2) กรณีท่ีมีความซับซ$อนหรือข$อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข$อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต$องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให$ดำเนินการให$แล$วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต$องส�งให$สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให$สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข$อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ$าหน$าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต$น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท$องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

สอบสวนเจ$าบ$าน บิดา 
มารดา (ถ$ามี) ผู$ขอเพ่ิมชื่อ 
และบุคคลท่ีน�าเชื่อถือ ให$
ปรากฏข$อเท็จจริงเก่ียวกับ
ประวัติของผ$ูขอเพ่ิมชื่อ บิดา 
มารดา โดยเฉพาะสถานท่ี
เกิด ข$อเท็จจริง และสัญชาติ 
โดยรวบรวมหลักฐาน พร$อม
ความเห็น เสนอ นาย
ทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท$องถ่ิน พิจารณา 
 

20 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท$องถ่ิน 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนอำเภอหรือนาย
ทะเบียนท$องถ่ิน พิจารณา 
อนุญาต/ไม�อนุญาต และแจ$ง
ผลการพิจารณา 
 

10 วัน สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท$องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ$าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท$องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ของบ$านท่ีขอเพ่ิมช่ือ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชนของเจ$า
บ$าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ$ามี) 

2) 

หลักฐานทะเบียน
ท่ีมีรายการบุคคล
ของผู$ขอเพ่ิมชื่อ 
เช�น บัญชี
สำมะโนครัว 
ทะเบียนสมรส 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท$องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถ$ามี) 

3) 

เอกสารทะเบียน
ราษฎร เช�น 
ทะเบียนบ$าน 
ท.ร.13 ทะเบียน
ประวัติ 
ท.ร.38/1 ท.ร. 
38ข 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก
ทะเบียนท$องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ถ$ามี) 

4) 

เอกสารท่ีทาง
ราชการออกให$ เช�น 
หลักฐานทหาร 
ใบสำคัญถ่ินท่ีอยู� 
หรือใบสำคัญ
ประจำตัวคนต�าง
ด$าว (กรณีท่ีมีบิดา 
มารดา เป.นคนต�าง
ด$าว) 

- 1 0 ฉบับ (ถ$ามี) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) ค�าธรรมเนียม 0 บาท 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�ดำรงธรรมกระทรวง ศูนย�ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย�ดำรงธรรมอำเภอ  โทร. 1567 

หมายเหตุ- 
2) ช�องทางการร�องเรียน  กรมการปกครอง  สำนักบริหารการทะเบียน  โทร. 1547 

หมายเหตุ (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลำลูกกา คลอง 9  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี              
โทร  1548  หรือ  www.bora.dopa.go.th) 

3) ช�องทางการร�องเรียน  ศูนย�บริการประชาชน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th 
/ ตู$ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

4) ช�องทางการร�องเรียน  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี 888 ม.2 ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท� 0 – 2546 – 2191 – ๒ ต�อ ๘๐๐  เว็บไซท� www.sananrak.go.th 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การรับแจ�งการเกิด กรณีเกิดในบ�าน และเกิดนอกบ�าน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจ"งการเกิด กรณีเกิดในบ"าน และเกิดนอกบ"าน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:สำนักบริหารการทะเบียน 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ"ง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว�าด"วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก"ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5  

พ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด"านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท"องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 0  นาที 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู� มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การรับแจ"งการเกิด กรณีเกิดในบ"าน และเกิดนอกบ"าน                

(ระเบียบฯ ข"อ 52 และ ข"อ 54) 02/06/2558 14:21  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ  สำนักทะเบียนท"องถ่ิน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  เลขท่ี ๘๘๘  ม.๒ 

ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ ต�อ ๘๐๐                              
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 

ระยะเวลาเป<ดให�บริการ เป̂ดให"บริการวันจันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู"แจ"งได"แก� 
(1) กรณีเกิดในบ"าน บิดา หรือมารดา หรือเจ"าบ"านท่ีเด็กเกิด หรือผู"ท่ีได"รับมอบหมายจากบิดา มารดา หรือเจ"าบ"าน 
(2) กรณีเกิดนอกบ"าน บิดา หรือมารดา หรือผู"ท่ีได"รับมอบหมายจากบิดา หรือมารดา 
2. ระยะเวลาการแจ"ง ภายใน 15 วัน นับต้ังแต�วันท่ีเด็กเกิด 
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3. เง่ือนไข 
(1)การพิจารณาการได"สัญชาติของบุตร กรณีท่ีมารดาเป_นคนต�างด"าว และบิดาเป_นคนไทย ต"องดำเนินการสอบสวนพยาน
บุคคล เพ่ือให"ได"ข"อเท็จจริงว�าบิดาเป_นบุคคลสัญชาติไทย ใช"เวลา 1 วัน 
(2) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว�าการแจ"งเป_นไปโดยมิชอบด"วยกฎหมาย  ระเบียบ  หรือโดยอำพราง หรือโดยมีรายการข"อความ
ผิดจากความเป_นจริง ให"นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข"อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล"อม และพิจารณาให"
แล"วเสร็จ ภายใน 7 วัน 
(3) กรณีท่ีมีความซับซ"อนหรือข"อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข"อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญ ต"องดำเนินการ
หารือมายังสำนักทะเบียนกลาง ให"ดำเนินการให"แล"วเสร็จภายใน 90 วัน (ท้ังนี้ การหารือต"องส�งให"สำนักทะเบียนกลาง 
ภายใน 30 วัน นับแต�วันท่ีรับเรื่อง) โดยส�งผ�านสำนักทะเบียนจังหวัด เพ่ือส�งให"สำนักทะเบียนกลาง เพ่ือตอบข"อหารือ
ดังกล�าวต�อไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ"าหน"าท่ีรับเรื่องคำขอ และ
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบ้ืองต"น 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท"องถ่ิน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนพิจารณา                
รับแจ"ง/ไม�รับแจ"ง และแจ"ง
ผลการพิจารณา 
 

10 นาที สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท"องถ่ิน 

- 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว
ของผ"ูแจ"ง และ
บัตรประจำตัว
ประชาชนของ
บิดา มรดา (ถ"ามี) 
 
 

กรมการปกครอง 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

สำเนาทะเบียน
บ"าน หรือสำเนา
ทะเบียนประวัติ
ของบิดา มารดา 

(ถ"ามี) 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท"องถ่ิน 

1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สำเนาทะเบียน
บ"านฉบับเจ"าบ"าน 

สำนักทะเบียน
อำเภอ/สำนัก

ทะเบียนท"องถ่ิน 

1 0 ฉบับ (ท่ีจะขอเพ่ิมชื่อ 
เด็กท่ีเกิด) 

2) 

หนังสือรับรอง
การเกิด ตามแบบ 
ท.ร. 1/1 

- 1 0 ฉบับ (ท่ีออกให"โดย
โรงพยาบาล       
ท่ีเด็กเกิด เป_นกรณี
เด็กท่ีเกิดใน
สถานพยาบาล) 

3) 

ใบรับแจ"งการเกิด
ตามแบบ ท.ร. 1 
ตอนหน"า 

- 1 0 ฉบับ (กรณีแจ"งเกิด                
กับกำนัน 
ผู"ใหญ�บ"าน และ
เด็กเกิดในบ"าน) 

4) 
หนังสือ
มอบหมาย (ถ"ามี) 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบให"บุคคล
อ่ืนเป_นผ"ูแจ"ง) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ไม�เสียค�าธรรมเนียม 

ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  เลขท่ี ๘๘๘  ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 

โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑  ต�อ ๘๐๐   หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 

2) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /                             
ตู" ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป�าย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชำระภาษีป#าย 
2. หน�วยงานเจ"าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการคลังท%องถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ%ง  
กฎหมายท่ีให"อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข"อง: พ.ร.บ.ภาษีป#ายพ.ศ. 2510 
5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
6. พ้ืนท่ีให"บริการ: ท%องถ่ิน  

7. กฎหมายข"อบังคับ/ข"อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  
ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข"อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 

8. ข"อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน"อยท่ีสุด 0  
9. ช่ืออ"างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การรับชำระภาษีป#าย 26/05/2558 16:15  
10. ช�องทางการให"บริการ  
1) สถานท่ีให"บริการ กองคลัง สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๗๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป<ดให"บริการ เปWดให%บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว%นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)                          
ต้ังแต�  เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
11. หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ"ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป#ายพ.ศ. 2510 กำหนดให%องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินมีหน%าท่ีในการรับชำระภาษีป#าย
แสดงชื่อยี่ห%อหรือเครื่องหมายท่ีใช%เพ่ือการประกอบการค%าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค%าหรือกิจการอ่ืนเพ่ือ
หารายได%โดยมีหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 

     1. องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน (เทศบาลหรือองค�การบริหารส�วนตำบล) ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี 
     2. แจ%งให%เจ%าของป#ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป#าย (ภ.ป. 1) 
     3. เจ%าของป#ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป#าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
     4. องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป#ายและแจ%งการประเมินภาษีป#าย (ภ.ป. 3) 
     5. องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินรับชำระภาษี (เจ%าของป#ายชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 
     6. กรณีท่ีเจ%าของป#ายชำระภาษีเกินเวลาท่ีกำหนด (เกิน 15 วันนับแต�ได%รับแจ%งการประเมิน) ต%องชำระภาษีและเงินเพ่ิม 
     7. กรณีท่ีผู%รับประเมิน (เจ%าของป#าย) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ�ต�อผู%บริหารท%องถ่ินได%ภายใน 30 วันนับแต�
ได%รับแจ%งการประเมินเพ่ือให%ผู%บริหารท%องถ่ินชี้ขาดและแจ%งให%ผู%เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน
นับแต�วันท่ีได%รับอุทธรณ�ตามพระราชบัญญัติภาษีป#ายพ.ศ. 2510 
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     8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต%องหรือไม�ครบถ%วนและไม�อาจแก%ไขเพ่ิมเติมได%ในขณะนั้น
ผู%รับคำขอและผู%ยื่นคำขอจะต%องลงนามบันทึกสองฝ`ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร%อมกำหนดระยะเวลาให%ผู%ยื่น
คำขอดำเนินการแก%ไข/เพ่ิมเติมหากผู%ยื่นคำขอไม�ดำเนินการแก%ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู%รับคำขอจะดำเนินการ
คืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
     9. พนักงานเจ%าหน%าท่ีจะยังไม�พิจารณาคำขอและยังไม�นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว�าผู%ยื่นคำขอจะดำเนินการแก%ไข            
คำขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ%วนตามบันทึกสองฝ`ายนั้นเรียบร%อยแล%ว 
   10. ระยะเวลาการให%บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ%าหน%าท่ีผู%รับคำขอได%ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล%วเห็นว�ามีความครบถ%วนตามท่ีระบุไว%ในคู�มือประชาชน 
   11. หน�วยงานจะมีการแจ%งผลการพิจารณาให%ผู% ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วัน ท่ี พิจารณาแล%วเสร็จ                    
ตามมาตรา 10 แห�งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
  ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให"บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ%าของป#ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป#าย (ภ.ป. 1) 
เพ่ือให%พนักงานเจ%าหน%าท่ี
ตรวจสอบความครบถ%วน
ถูกต%องของเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท%องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปc) 
2. หน�วยงาน
ผู%รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตำบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ%าหน%าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการป#ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป#าย 
(ภ.ป.1) และแจ%งการ
ประเมินภาษี 
 

30 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท%องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแสดง
รายการภาษีป#าย 
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
2. หน�วยงาน
ผู%รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตำบล
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให"บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ%าของป#ายชำระภาษี 
 

15 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท%องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 15 วันนับ
แต�ได%รับแจ%งการ
ประเมิน (กรณี
ชำระเกิน 15 วัน
จะต%องชำระเงิน
เพ่ิมตามอัตราท่ี
กฎหมายกำหนด) 
2. หน�วยงาน
ผู%รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตำบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 46 วัน 
12. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล"ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู"
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว
ประชาชนหรือ
บัตรท่ีออกให%โดย
หน�วยงานของรัฐ
พร%อมสำเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ%าน
พร%อมสำเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

แผนผังแสดง
สถานท่ีตั้งหรือ
แสดงป#าย
รายละเอียด

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู"
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เก่ียวกับป#ายวัน
เดือนปcท่ีติดต้ัง
หรือแสดง 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช�นสำเนาใบ
ทะเบียนการค%า
สำเนาทะเบียน
พาณิชย�สำเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค�าเพ่ิม 

- 0 1 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร%อม
สำเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สำเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป#าย (ถ%ามี)  

- 0 1 ชุด - 

7) 

หนังสือมอบ
อำนาจ (กรณี
มอบอำนาจให%
ดำเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู"
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม�พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 
14. ค�าธรรมเนียม 
ไม�มีข%อมูลค�าธรรมเนียม 
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15. ช�องทางการร"องเรียน 
1) ช�องทางการร"องเรียน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.

ปทุมธานี ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๗๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ- 

๒) ช�องทางการร"องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /           
ตู%ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

16. ตัวอย�างแบบฟอร?ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
   1) 1. แบบแจ%งรายการเพ่ือเสียภาษีป#าย (ภ.ป. 1) 

2. แบบยื่นอุทธรณ�ภาษีป#าย (ภ.ป. 4) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. หน�วยงานเจ'าของกระบวนงาน: สำนักบริหารการคลังท%องถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ%ง  
กฎหมายท่ีให'อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข'อง: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 
5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
6. พ้ืนท่ีให'บริการ: ท%องถ่ิน  
7. กฎหมายข'อบังคับ/ข'อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข'อกำหนด ฯลฯ 0 วัน 
8. ข'อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน'อยท่ีสุด 0  
9. ช่ืออ'างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24  
10. ช�องทางการให'บริการ  

1) สถานท่ีให'บริการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๗๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป=ดให'บริการ เปXดให%บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว%นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)                      
ต้ังแต� เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
11. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ'ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กำหนดให%องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินมีหน%าท่ีในการรับชำระภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย�สินท่ีเป[นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร%างอย�างอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใช%ต�อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร%าง
อย�างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขดังนี้ 
     1. องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ิน (เทศบาล/องค�การบริหารส�วนตำบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ�ข้ันตอนและ 
วิธีการชำระภาษี 
     2. แจ%งให%เจ%าของทรัพย�สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) 
     3. เจ%าของทรัพย�สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ� 
     4. องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย�สินและแจ%งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
     5.องค�กรปกครองส�วนท%องถ่ินรับชำระภาษี (เจ%าของทรัพย�สินชำระภาษีทันทีหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 
     6. เจ%าของทรัพย�สินดำเนินการชำระภาษีภายใน 30 วันนับแต�ได%รับแจ%งการประเมินกรณีท่ีเจ%าของทรัพย�สินชำระภาษี
เกินเวลาท่ีกำหนดจะต%องชำระเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 
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     7. กรณีท่ีผู%รับประเมิน (เจ%าของทรัพย�สิน) ไม�พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ�ต�อผู%บริหารท%องถ่ินได%ภายใน 15 วันนับ
แต�ได%รับแจ%งการประเมินโดยผู%บริหารท%องถ่ินชี้ขาดและแจ%งเจ%าของทรัพย�สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจ%าของ
ทรัพย�สินยื่นอุทธรณ� (ภ.ร.ด.9) 
     8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต%องหรือไม�ครบถ%วนและไม�อาจแก%ไขเพ่ิมเติมได%ในขณะนั้น
ผู%รับคำขอและผู%ยื่นคำขอจะต%องลงนามบันทึกสองฝbายและรายการเอกสาร/หลักฐานร�วมกันพร%อมกำหนดระยะเวลาให%ผู%ยื่น
คำขอดำเนินการแก%ไข/เพ่ิมเติมหากผู%ยื่นคำขอไม�ดำเนินการแก%ไข/เพ่ิมเติมได%ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดผู%รับคำขอ                      
จะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
     9. พนักงานเจ%าหน%าท่ีจะยังไม�พิจารณาคำขอและยังนับระยะเวลาดำเนินงานจนกว�าผู%ยื่นคำขอจะดำเนินการแก%ไขคำขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ%วนตามบันทึกสองฝbายนั้นเรียบร%อยแล%ว 
   10. ระยะเวลาการให%บริการตามคู�มือเริ่มนับหลังจากเจ%าหน%าท่ีผู%รับคำขอได%ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล%วเห็นว�ามีความครบถ%วนตามท่ีระบุไว%ในคู�มือประชาชน 
   11.จะดำเนินการแจ%งผลการพิจารณาให%ผู%ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันท่ีพิจารณาแล%วเสร็จ 
12. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให'บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ%าของทรัพย�สินยื่นแบบ
แส ด งราย ก ารท รั พ ย� สิ น 
(ภ.ร.ด.2) เพ่ือให%พนักงาน
เจ%าหน%าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท%องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันนับแต�
ผู%รับบริการมายื่น
คำขอ 
2. หน�วยงาน
ผู%รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตำบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ%าหน%าท่ีพิจารณา
ตรวจสอบรายการทรัพย�สิน
ต าม แ บ บ แ ส ด งร าย ก าร
ทรัพย�สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ%ง
การประเมินภาษีให%เจ%าของ
ทรัพย�สินดำเนินการชำระ
ภาษี 
 

30 วัน กรมส�งเสริมการ
ปกครองท%องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 30 วันนับ
จากวันท่ียื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย�สิน 
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ) 
2. หน�วยงาน
ผู%รับผิดชอบคือ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให'บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค�การ
บริหารส�วนตำบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยา) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 31 วัน 
13. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล'ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให%
โดยหน�วยงาน
ของรัฐ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ%าน
พร%อมสำเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและท่ีดิน
พร%อมสำเนาเช�น
โฉนดท่ีดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร%างหนังสือ
สัญญาซ้ือขาย
หรือให%โรงเรือนฯ 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร%อมสำเนาเช�น
ใบทะเบียนการค%า
ทะเบียนพาณิชย�
ทะเบียน
ภาษีมูลค�าเพ่ิม

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค%าของฝbาย
สิ่งแวดล%อม
สัญญาเช�าอาคาร 

5) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร%อม
สำเนา 

- 1 1 ชุด - 

6) 

หนังสือมอบ
อำนาจ (กรณี
มอบอำนาจให%
ดำเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู'
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

ไม�พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

15. ค�าธรรมเนียม 

ไม�มีข%อมูลค�าธรรมเนียม 

16. ช�องทางการร'องเรียน 
1) ช�องทางการร'องเรียน กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี           

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๗๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
 หมายเหตุ- 

๒) ช�องทางการร'องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี  1 ถ.พิษณุ โลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /            
ตู%ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) 1. แบบแจ%งรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคำร%องขอให%พิจารณาการประเมินภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด. 9) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
2. หน�วยงานเจ&าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให(บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท(องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให&อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข&อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว�าด(วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให&บริการ: ท(องถ่ิน  
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข&อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข&อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน&อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ&างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 20/05/2558 15:17  
11. ช�องทางการให&บริการ  
1) สถานท่ีให&บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี              

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป:ดให&บริการ เปYดให(บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)                            
ต้ังแต�  เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

12. หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ&ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการผู(ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเว(นกระทรวงทบวงกรมราชการส�วนท(องถ่ินหรือ
องค�กรของรัฐท่ีได(จัดต้ังตลาดข้ึนตามอำนาจหน(าท่ีแต�ต(องปฏิบัติตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) จะต(องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาต
ต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินหรือเจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป_นับแต�
วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได(ยื่นคำขอพร(อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล(วให(ประกอบกิจการต�อไปได(จนกว�าเจ(าพนักงานท(องถ่ินจะ
มีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู(ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได(มายื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล(ว
ต(องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป̀นผู(ขออนุญาตรายใหม� ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล(วแต�ไม�ชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต(องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีกร(อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค(างชำระและกรณี
ท่ีผู(ประกอบการค(างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้งเจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอำนาจสั่งให(ผู(นั้นหยุดดำเนินการไว(ได(
จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
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     2.เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว(ในข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 
        (1) ผู(ประกอบการต(องยื่นเอกสารท่ีถูกต(องและครบถ(วน 
        (2) ต(องยื่นคำขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  
        (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต(องถูกต(องตามหลักเกณฑ� (ตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 
        (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินกำหนดไว(ในข(อกำหนดของท(องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ(าหน(าท่ีได(รับเอกสารครบถ(วนตามท่ีระบุไว(ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร(อยแล(วและแจ(งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล(วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู(ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง
ตลาดพร(อมหลักฐานท่ี
ท(องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ(าหน(าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต(องของคำขอและความ
ครบถ(วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต(อง/ครบถ(วน
เจ(าหน(าท่ีแจ(งต�อผู(ยื่นคำ
ขอให(แก(ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได(ในขณะนั้นให(
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให(
เจ(าหน(าท่ีและผู(ยื่นคำขอลง
นามไว(ในบันทึกนั้นด(วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. หากผู(ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก(ไขคำขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให(ครบถ(วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให(
เจ(าหน(าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร(อมแจ(งเป̀น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด(วยและ
แจ(งสิทธิในการ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ(าหน(าท่ีตรวจสถานท่ีด(าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต(องตามหลักเกณฑ�
ด(านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต(องตาม
หลักเกณฑ�ด(านสุขลักษณะ
แนะนำให(ปรับปรุงแก(ไขด(าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต(องและ
ครบถ(วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ(งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให(ต�ออายุใบอนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ(งการอนุญาตแก�
ผู(ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท(องถ่ินกำหนดหากพ(น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว(นแต�จะมีเหตุ

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ(า
พนักงานท(องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

หรือข(อแก(ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให(ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ(งคำสั่งไม�อนุญาตให(ต�อ
อายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
แก�ผู(ขอต�ออายุใบอนุญาต
ทราบพร(อมแจ(งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

คำสั่งไม�อนุญาตได(
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต(องและ
ครบถ(วนให(แจ(ง
การขยายเวลาให(ผู(
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล(ว
เสร็จพร(อมสำเนา
แจ(งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ(งให(ผู(ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท(องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให(บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห( ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. ก ร ณี ไม� ช ำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต(องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร(อยละ  20 ของ
จำนวนเงิน ท่ีค( าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ(าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

4) 

ใบมอบอำนาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเป̀นผู(มี
อำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข(องเช�น
สำเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร(าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว�า
อาคารนั้น
สามารถใช(
ประกอบการได(
ตามกฎหมายว�า

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินประกาศ
กำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด(วยการควบคุม
อาคาร 

2) 

แผนท่ีโดยสังเขป
แสดงสถานท่ีตั้ง
ตลาด 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

3) 

เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการ
ส�วนท(องถ่ิน
ประกาศกำหนด
เช�นใบรับรอง
แพทย�ของผู(ขาย
ของและผู(ช�วย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานท่ี
แสดงว�าผ�านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรท่ี
ท(องถ่ินกำหนด
เป̀นต(น 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม�เกิน 2,000 บาทต�อปH 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 

17. ช�องทางการร&องเรียน 
1) ช�องทางการร&องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
๒) ช�องทางการร&องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี  1 ถ.พิษณุ โลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /            
ตู(ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200                

ตารางเมตร 
2. หน�วยงานเจ+าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให-บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท-องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให+อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข+อง:  
     พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให+บริการ: ท-องถ่ิน  
8. กฎหมายข+อบังคับ/ข+อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข+อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข+อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน+อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ+างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน�ายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหารพืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52  
11. ช�องทางการให+บริการ  
1) สถานท่ีให+บริการ กองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี                     

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป:ดให+บริการ เปVดให-บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว-นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)                
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ+ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
    ผู-ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน200 ตารางเมตรและ
มิใช�เปZนขายของในตลาดจะต-องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ-าพนักงานท-องถ่ินหรือเจ-าหน-าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... 
วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป[นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได-ยื่นคำขอพร-อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล-ว
ให-ประกอบกิจการต�อไปได-จนกว�าเจ-าพนักงานท-องถ่ินจะมีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู-ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได-มา
ยื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล-วต-องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเปZนผู-ขออนุญาตรายใหม� 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล-วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต-องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร-อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค-างชำระและกรณีท่ีผู-ประกอบการค-างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้งเจ-า
พนักงานท-องถ่ินมีอำนาจสั่งให-ผู-นั้นหยุดดำเนินการไว-ได-จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
    2.เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว-ในข-อกำหนดของท-องถ่ิน) 
       (1) ผู-ประกอบการต-องยื่นเอกสารท่ีถูกต-องและครบถ-วน 
       (2) ต-องยื่นคำขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
       (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต-องถูกต-องตามหลักเกณฑ� (ตามข-อกำหนดของท-องถ่ิน) 
       (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนดไว-ในข-อกำหนดของท-องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ-าหน-าท่ีได-รับเอกสารครบถ-วนตามท่ีระบุไว-ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร-อยแล-วและแจ-งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล-วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู-ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานท่ีจำหน�ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ี
เกิน 200 ตารางเมตรพร-อม
หลักฐานท่ีท-องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให-ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท-องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ-าหน-าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต-องของคำขอและความ
ครบถ-วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต-อง/ครบถ-วน
เจ-าหน-าท่ีแจ-งต�อผู-ยื่นคำ
ขอให-แก-ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได-ในขณะนั้น
ขณะนั้นให-จัดทำบันทึกความ
บกพร�องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
โดยให-เจ-าหน-าท่ีและผู-ยื่นคำ
ขอลงนามไว-ในบันทึกนั้นด-วย 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตาม
บริบทของท-องถ่ิน 
2. หากผู-ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก-ไขคำขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให-ครบถ-วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให-
เจ-าหน-าท่ีส�งคืนคำ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พร-อมแจ-งเปZน
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด-วยและ
แจ-งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ-าหน-าท่ีตรวจสถานท่ีด-าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต-องตามหลักเกณฑ�
ด-านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต-องตาม
หลักเกณฑ�ด-านสุขลักษณะ
แนะนำให-ปรับปรุงแก-ไขด-าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตาม
บริบทของท-องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต-องและ
ครบถ-วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ-งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให-ต�ออายุใบอนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ-งการอนุญาตแก�

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตาม
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ผู-ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท-องถ่ินกำหนดหากพ-น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว-นแต�จะมีเหตุ
หรือข-อแก-ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให-ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ-งคำสั่งไม�อนุญาตให-ต�อ
อายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ี
จำหน�ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 
ตารางเมตรแก�ผู-ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร-อมแจ-ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
 
 

บริบทของท-องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ-า
พนักงานท-องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได-
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต-องและ
ครบถ-วนให-แจ-ง
การขยายเวลาให-ผู-
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล-ว
เสร็จพร-อมสำเนา
แจ-งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ-งให-ผู-ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท-องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตาม
บริบทของท-องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต-องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร-อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค-าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู+ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบ-าน - 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

4) 

ใบมอบอำนาจ (ใน
กรณีท่ีมีการมอบ
อำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
การเปZนผู-มีอำนาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข-องเช�น
สำเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร-าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว�า
อาคารนั้น
สามารถใช-
ประกอบการได-
ตามกฎหมายว�า
ด-วยการควบคุม

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

อาคาร 

2) 

ใบรับรองแพทย�
ของผู-ขอรับ
ใบอนุญาตผู-ช�วย
จำหน�ายอาหาร
และผู-ปรุงอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน�ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 

ตารางเมตรฉบับละไม�เกิน 3,000 บาทต�อปI 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข-อกำหนดของท-องถ่ิน) 
 

 
17. ช�องทางการร+องเรียน 
1) ช�องทางการร+องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
๒) ช�องทางการร+องเรียน ศูนย�บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู-ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตจำหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตจำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให)บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท)องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ท)องถ่ิน  
๘.กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
     ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
8. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตจำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

21/05/2558 09:50  
9. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ งานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ�      

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๒๐๐ 
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป< ด ให�บริการ เปW ด ให)บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว)นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

 
10. หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
         ผู)ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตจำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต)องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ)า
พนักงานท)องถ่ินหรือเจ)าหน)าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป[นับแต�วันท่ีออก
ใบอนุญาต) เม่ือได)ยื่นคำขอพร)อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล)วให)ประกอบกิจการต�อไปได)จนกว�าเจ)าพนักงานท)องถ่ินจะมีคำสั่ง
ไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู)ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได)มายื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล)วต)อง
ดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป\นผู)ขออนุญาตรายใหม� 
ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล)วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต)องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร)อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค)างชำระและกรณีท่ีผู)ประกอบการค)างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้งเจ)า
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พนักงานท)องถ่ินมีอำนาจสั่งให)ผู)นั้นหยุดดำเนินการไว)ได)จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
 
     2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว)ในข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 
         (1) ผู)ประกอบการต)องยื่นเอกสารท่ีถูกต)องและครบถ)วน 
         (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต)องถูกต)องตามหลักเกณฑ� (ตามข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 
         (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท)องถ่ินกำหนดไว)ในข)อกำหนดของท)องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ)าหน)าท่ีได)รับเอกสารครบถ)วนตามท่ีระบุไว)ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร)อยแล)วและแจ)งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล)วเสร็จ 
11. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู)ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตจำหน�าย
สินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ
พร)อมหลักฐานท่ีท)องถ่ิน
กำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ)าหน)าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต)องของคำขอและความ
ครบถ)วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต)อง/ครบถ)วน
เจ)าหน)าท่ีแจ)งต�อผู)ยื่นคำ
ขอให)แก)ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได)ในขณะนั้นให)
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให)
เจ)าหน)าท่ีและผู)ยื่นคำขอลง
นามไว)ในบันทึกนั้นด)วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2.หากผู)ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�แก)ไข
คำขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให)
ครบถ)วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให)
เจ)าหน)าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร)อมแจ)งเป\น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด)วยและ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

แจ)งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ)าหน)าท่ีตรวจสถานท่ีด)าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต)องตามหลักเกณฑ�
ด)านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต)องตาม
หลักเกณฑ�ด)านสุขลักษณะ
แนะนำให)ปรับปรุงแก)ไขด)าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต)องและ
ครบถ)วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

การพิจารณา 
 

การแจ)งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให)ต�ออายุใบอนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ)งการอนุญาตแก�
ผู)ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท)องถ่ินกำหนดหากพ)น

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ)า
พนักงานท)องถ่ินไม�
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว)นแต�จะมีเหตุ
หรือข)อแก)ตัวอันสมควร 
 2. กรณีไม�อนุญาตให)ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ)งคำสั่งไม�อนุญาตให)ต�อ
อายุใบอนุญาตจำหน�าย
สินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ
แก�ผู)ขอต�ออายุใบอนุญาต
ทราบพร)อมแจ)งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได)
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต)องและ
ครบถ)วนให)แจ)ง
การขยายเวลาให)ผู)
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล)ว
เสร็จพร)อมสำเนา
แจ)งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

การพิจารณา 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ)งให)ผู)ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท)องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต)องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร)อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค)าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
12. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สำเนาทะเบียนบ)าน - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนท่ีสังเขป
แสดงท่ีตั้ง
จำหน�ายสินค)า 
(กรณีเร�ขายไม�
ต)องมีแผนท่ี) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท)องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย�
ของผู)ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู)ช�วยจำหน�าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
ท่ีแสดงว�าผ�าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จำหน�ายสินค)า
ประเภทอาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท)องถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
14. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตจำหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 (ก) จำหน�ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค�าในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติฉบับละไม�เกิน 500 บาทต�อปJ 
 (ข) จำหน�ายโดยลักษณะการเร�ขายฉบับละไม�เกิน  50  บาทต�อปJ 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 
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15. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน  งานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  เลขท่ี  ๘๘๘                  

ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๒๐๐ 
หรือเว็บไซต�  http://www.sananrak.go.th 

๒) ช�องทางการร�องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี  1 ถ.พิษณุ โลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th /           
ตู)ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให,บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท,องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให)อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 
   1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
   2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให)บริการ: ท,องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข)อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน)อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย

ท่ัวไป 19/05/2558 13:22  
11. ช�องทางการให)บริการ  
1) สถานท่ีให)บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี            

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป< ด ให)บริการ เปY ด ให,บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว,นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

12. หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
         ผู,ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเป]นธุรกิจหรือได,รับประโยชน�
ตอบแทนด,วยการคิดค�าบริการจะต,องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ,าพนักงานท,องถ่ินหรือเจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน        
....ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป̂นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได,ยื่นคำขอพร,อมกับ           
เสียค�าธรรมเนียมแล,วให,ประกอบกิจการต�อไปได,จนกว�าเจ,าพนักงานท,องถ่ินจะมีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู,ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�ได,มายื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล,วต,องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป]น                    
ผู,ขออนุญาตรายใหม� 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล,วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต,องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร,อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค,างชำระและกรณีท่ีผู,ประกอบการค,างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้ง                     
เจ,าพนักงานท,องถ่ินมีอำนาจสั่งให,ผู,นั้นหยุดดำเนินการไว,ได,จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
     2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
        (1) ผู,ประกอบกิจการท่ีประสงค�ขอรับใบอนุญาตต,องไม�มีประวัติถูกดำเนินคดีด,านการจัดการมูลฝอยท่ีไม�ถูก
สุขลักษณะ 
        (2) ผู,ประกอบการต,องยื่นเอกสารท่ีถูกต,องและครบถ,วน 
        (3) หลักเกณฑ�ด,านคุณสมบัติของผู,ประกอบกิจการด,านสุขลักษณะการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปและด,านคุณสมบัติ                   
ของผู,ปฏิบัติงานถูกต,องตามหลักเกณฑ� (ตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
        (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนดไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน.... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ,าหน,าท่ีได,รับเอกสารครบถ,วนตามท่ีระบุไว,ใน                  
คู�มือประชาชนเรียบร,อยแล,วและแจ,งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล,วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู,ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปพร,อมหลักฐานท่ี
ท,องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต,องของคำขอและความ
ครบถ,วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต,อง/ครบถ,วน
เจ,าหน,าท่ีแจ,งต�อผู,ยื่นคำ
ขอให,แก,ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได,ในขณะนั้นให,
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให,
เจ,าหน,าท่ีและผู,ยื่นคำขอลง
นามไว,ในบันทึกนั้นด,วย 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. หากผู,ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก,ไขคำขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให,ครบถ,วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให,
เจ,าหน,าท่ีส�งคืนคำ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พร,อมแจ,งเป]น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด,วยและ
แจ,งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสถานท่ีด,าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต,องตามหลักเกณฑ�
ด,านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต,องตาม
หลักเกณฑ�ด,านสุขลักษณะ
แนะนำให,ปรับปรุงแก,ไขด,าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต,องและ
ครบถ,วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ,งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให,ต�ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ,งการอนุญาตแก�
ผู,ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. ในกรณีท่ีเจ,า
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีท,องถ่ินกำหนดหากพ,น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว,นแต�จะมีเหตุ
หรือข,อแก,ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให,ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ,งคำสั่งไม�อนุญาตให,ต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปแก�ผู,ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร,อมแจ,ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
 
 

พนักงานท,องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได,
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต,องและ
ครบถ,วนให,แจ,ง
การขยายเวลาให,ผู,
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล,ว
เสร็จพร,อมสำเนา
แจ,งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ,งให,ผู,ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท,องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต,องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร,อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค,าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 
 
 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ,าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด,วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข,อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีได,รับ
ใบอนุญาตและมี
การดำเนินกิจการ
ท่ีถูกต,องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ,างระหว�างผู,
ขนกับผู,กำจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
กำจัดมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 



6/7 

 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร,อมด,าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของ
เจ,าหน,าท่ีควบคุม
กำกับในการ
จัดการมูลฝอย
ท่ัวไปอย�างน,อย 
2 คน          1) 
คุณสมบัติสำเร็จ
การศึกษาไม�ต่ำ
กว�าปริญญาตรี
หรือเทียบเท�าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ใน
ด,านสาธารณสุข
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล,อมด,าน
ใดด,านหนึ่ง         
2) คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษา
ไม�ต่ำกว�าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท�า
ในสาขาวิชการวิ
ศวกรรมศาสตร�ใน
ด,านสุขาภิบาล
วิศวกรรม
สิ่งแวดล,อมและ
วิศวกรรมเครื่องก
ลด,านใดด,านหนึ่ง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

5) เอกสารแสดงให, - 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เห็นว�า
ผู,ปฏิบัติงานท่ีทำ
หน,าท่ีกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปผ�าน
การฝgกอบรมด,าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทำงาน 
(ตามหลักเกณฑ�ท่ี
ท,องถ่ินกำหนด) 

หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำป̂ของ
ผู,ปฏิบัติงานใน
การกำจัดมูลฝอย
ท่ัวไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม� เกิน 5,000 บาทต�อปI  

(ระบุตามข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร)องเรียน 
1) ช�องทางการร)องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

๒) ช�องทางการร)องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู,ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
2. หน�วยงานเจ(าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให(อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข(อง: 
   1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
   2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให(บริการ: ท+องถ่ิน  
8. กฎหมายข(อบังคับ/ข(อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข(อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข(อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน(อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ(างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

19/05/2558 15:03  
11. ช�องทางการให(บริการ  
1) สถานท่ีให(บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี                 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป; ด ให(บริการ เปY ด ให+บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว+นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ(ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
         ผู+ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป]นธุรกิจหรือได+รับประโยชน�ตอบ
แทนด+วยการคิดค�าบริการจะต+องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ+าพนักงานท+องถ่ินหรือเจ+าหน+าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน....ระบุ..... 
วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป̂นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได+ยื่นคำขอพร+อมกับเสียค�าธรรมเนียมแล+ว
ให+ประกอบกิจการต�อไปได+จนกว�าเจ+าพนักงานท+องถ่ินจะมีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู+ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได+มา
ยื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล+วต+องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป]นผู+ขออนุญาตรายใหม� 
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   ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล+วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต+องเสียค�าปรับ
เพ่ิมข้ึนอีกร+อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค+างชำระและกรณีท่ีผู+ประกอบการค+างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้ง
เจ+าพนักงานท+องถ่ินมีอำนาจสั่งให+ผู+นั้นหยุดดำเนินการไว+ได+จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
      2.เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว+ในข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 
        (1) ผู+ประกอบการต+องยื่นเอกสารท่ีถูกต+องและครบถ+วน 
        (2) หลักเกณฑ�ด+านคุณสมบัติของผู+ประกอบกิจการด+านสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูลและด+านคุณสมบัติของ
ผู+ปฏิบัติงานถูกต+องตามหลักเกณฑ� (ตามข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 
        (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนดไว+ในข+อกำหนดของท+องถ่ิน... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ+าหน+าท่ีได+รับเอกสารครบถ+วนตามท่ีระบุไว+ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร+อยแล+วและแจ+งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล+วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให(บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู+ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร+อมหลักฐานท่ี
ท+องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ+าหน+าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต+องของคำขอและความ
ครบถ+วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต+อง/ครบถ+วน
เจ+าหน+าท่ีแจ+งต�อผู+ยื่นคำ
ขอให+แก+ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได+ในขณะนั้นให+
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให+
เจ+าหน+าท่ีและผู+ยื่นคำขอลง
นามไว+ในบันทึกนั้นด+วย 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. หากผู+ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก+ไขคำขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให+ครบถ+วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให+
เจ+าหน+าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให(บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 พร+อมแจ+งเป]น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด+วยและ
แจ+งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ+าหน+าท่ีตรวจสถานท่ีด+าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต+องตามหลักเกณฑ�
ด+านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต+องตาม
หลักเกณฑ�ด+านสุขลักษณะ
แนะนำให+ปรับปรุงแก+ไขด+าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 30 
วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต+องและ
ครบถ+วน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ+งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให+ต�ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ+งการอนุญาตแก�
ผู+ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท+องถ่ินกำหนดหากพ+น

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ+า
พนักงานท+องถ่ินไม�
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให(บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว+นแต�จะมีเหตุ
หรือข+อแก+ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาตให+ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ+งคำสั่งไม�อนุญาตให+ต�อ
อายุใบอนุญาตกิจการรับทำ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลแก�ผู+ขอ
ต�ออายุใบอนุญาตทราบ
พร+อมแจ+งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได+
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต+องและ
ครบถ+วนให+แจ+ง
การขยายเวลาให+ผู+
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล+ว
เสร็จพร+อมสำเนา
แจ+งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ+งให+ผู+ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท+องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให+บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+ อ ง ถ่ิ น 
2. ก ร ณี ไม� ช ำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต+องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร+อยละ  20 ของ
จำนวนเงิน ท่ีค+ าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล(ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 



5/6 

 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ+าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด+วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข+อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลท่ีได+รับ
ใบอนุญาตและมี
การดำเนินกิจการ
ท่ีถูกต+องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ
พร+อมด+าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิธีการบริหาร
จัดการ 

4) 

เอกสารแสดงให+
เห็นว�า
ผู+ปฏิบัติงานท่ีทำ
หน+าท่ีกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลผ�านการ
ฝfกอบรมด+าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทำงาน 
(ตามหลักเกณฑ�ท่ี
ท+องถ่ินกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำป̂ของ
ผู+ปฏิบัติงานใน
การกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูลฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปH 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร(องเรียน 
1) ช�องทางการร(องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ – 

๒) ช�องทางการร(องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู+ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให,บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท,องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให)อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 
   1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
   2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให)บริการ: ท,องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข)อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน)อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย

ติดเชื้อ 20/05/2558 11:24  
11. ช�องทางการให)บริการ  
1) สถานท่ีให)บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี             

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป; ด ให)บริการ เปY ด ให,บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว,นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       1.  หลักเกณฑ�วิธีการ 
           ผู,ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป]นธุรกิจหรือได,รับ
ประโยชน�ตอบแทนด,วยการคิดค�าบริการจะต,องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ,าพนักงานท,องถ่ินหรือเจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ภายใน..ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป̂นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได,ยื่นคำขอพร,อมกับเสีย
ค�าธรรมเนียมแล,วให,ประกอบกิจการต�อไปได,จนกว�าเจ,าพนักงานท,องถ่ินจะมีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู,ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�ได,มายื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล,วต,องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป]น                 
ผู,ขออนุญาตรายใหม� 
ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล,วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต,องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร,อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค,างชำระและกรณีท่ีผู,ประกอบการค,างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้ง                   
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เจ,าพนักงานท,องถ่ินมีอำนาจสั่งให,ผู,นั้นหยุดดำเนินการไว,ได,จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
       2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
           (1) ผู,ประกอบกิจการท่ีประสงค�ขอรับใบอนุญาตต,องไม�มีประวัติถูกดำเนินคดีด,านการจัดการมูลฝอยท่ีไม�ถูก
สุขลักษณะ 
           (2) ผู,ประกอบการต,องยื่นเอกสารท่ีถูกต,องและครบถ,วน 
           (3) หลักเกณฑ�ด,านคุณสมบัติของผู,ประกอบกิจการด,านสุขลักษณะการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและด,านคุณสมบัติ             
ของผู,ปฏิบัติงานถูกต,องตามหลักเกณฑ� (ตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
           (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนดไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน.... 
    หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ,าหน,าท่ีได,รับเอกสารครบถ,วนตามท่ีระบุไว,
ในคู�มือประชาชนเรียบร,อยแล,วและแจ,งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล,วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู,ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อพร,อมหลักฐานท่ี
ท,องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให,ระบุไปตาม
บริบทของท,องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต,องของคำขอและความ
ครบถ,วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต,อง/ครบถ,วน
เจ,าหน,าท่ีแจ,งต�อผู,ยื่นคำ
ขอให,แก,ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได,ในขณะนั้นให,
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให,
เจ,าหน,าท่ีและผู,ยื่นคำขอลง
นามไว,ในบันทึกนั้นด,วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให,ระบุไปตาม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. หากผู,ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก,ไขคำขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให,ครบถ,วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให,
เจ,าหน,าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร,อมแจ,งเป]น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

การคืนด,วยและ
แจ,งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสถานท่ีด,าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต,องตามหลักเกณฑ�
ด,านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต,องตาม
หลักเกณฑ�ด,านสุขลักษณะ
แนะนำให,ปรับปรุงแก,ไขด,าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให,ระบุไปตาม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต,องและ
ครบถ,วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ,งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให,ต�ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ,งการอนุญาตแก�
ผู,ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท,องถ่ินกำหนดหากพ,น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว,นแต�จะมีเหตุ
หรือข,อแก,ตัวอันสมควร 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให,ระบุไปตาม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ,า
พนักงานท,องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได,
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

    2. กรณีไม�อนุญาตให,ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ,งคำสั่งไม�อนุญาตให,ต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อแก�ผู,ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร,อมแจ,ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
 
 

ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต,องและ
ครบถ,วนให,แจ,ง
การขยายเวลาให,ผู,
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล,ว
เสร็จพร,อมสำเนา
แจ,งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ,งให,ผู,ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท,องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให,ระบุไปตาม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต,องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร,อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค,าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจำตัว - 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ,าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด,วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข,อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อท่ี
ได,รับใบอนุญาต
และมีการดำเนิน
กิจการท่ีถูกต,อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ,างระหว�างผู,
ขนกับผู,กำจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
กำจัดมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ
พร,อมด,าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิธีการบริหาร
จัดการ 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของ
เจ,าหน,าท่ีควบคุม
กำกับในการ
จัดการมูลฝอยติด
เชื้ออย�างน,อย             
2 คน                     
1) คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษา
ไม�ต่ำกว�าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท�า
ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ใน
ด,านสาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร�
การแพทย�ด,านใด
ด,านหนึ่ง         
2) คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษา
ไม�ต่ำกว�าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท�า
ในสาขาวิชการวิ
ศวกรรมศาสตร�ใน
ด,านสุขาภิบาล
วิศวกรรม
สิ่งแวดล,อมและ
วิศวกรรมเครื่อง 
กลด,านใด                
ด,านหนึ่ง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

5) 
เอกสารแสดงให,
เห็นว�า
ผู,ปฏิบัติงานท่ีทำ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน,าท่ีกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อผ�าน
การฝgกอบรมการ
ปhองกันและระงับ
การแพร�เชื้อหรือ
อันตรายท่ีอาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื้อ                
(ตามหลักสูตร
และระยะเวลา
ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข
กำหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา) 

ท,องถ่ินกำหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำป̂ของ
ผู,ปฏิบัติงานใน
การกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปI 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข,อกำหนดท,องถ่ิน) 

17. ช�องทางการร)องเรียน 
1) ช�องทางการร)องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี      

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ – 

๒) ช�องทางการร)องเรียน ศูนย�บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู,ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
2. หน�วยงานเจ*าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให.บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท.องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให*อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข*อง: 
   1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
   2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให*บริการ: ท.องถ่ิน  
8. กฎหมายข*อบังคับ/ข*อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข*อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข*อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน*อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ*างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูล

ฝอยท่ัวไป 19/05/2558 11:02  
11. ช�องทางการให*บริการ  
1) สถานท่ีให*บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี             

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป> ด ให*บริการ เปY ด ให.บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว.นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                    
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑA วิธีการ เง่ือนไข(ถ*ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
          ผู.ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเป]นธุรกิจหรือได.รับ
ประโยชน�ตอบแทนด.วยการคิดค�าบริการจะต.องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ.าพนักงานท.องถ่ินหรือเจ.าหน.าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ภายใน..ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป̂นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได.ยื่นคำขอพร.อมกับเสีย
ค�าธรรมเนียมแล.วให.ประกอบกิจการต�อไปได.จนกว�าเจ.าพนักงานท.องถ่ินจะมีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู.ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�ได.มายื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล.วต.องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป]นผู.ขอ
อนุญาตรายใหม� 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล.วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต.องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร.อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค.างชำระและกรณีท่ีผู.ประกอบการค.างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้งเจ.า
พนักงานท.องถ่ินมีอำนาจสั่งให.ผู.นั้นหยุดดำเนินการไว.ได.จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
      2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว.ในข.อกำหนดของท.องถ่ิน) 
          (1) ผู.ประกอบกิจการท่ีประสงค�ขอรับใบอนุญาตต.องไม�มีประวัติถูกดำเนินคดีด.านการจัดการมูลฝอยท่ีไม�ถูก
สุขลักษณะ 
      (2) ผู.ประกอบการต.องยื่นเอกสารท่ีถูกต.องและครบถ.วน 
  (3) หลักเกณฑ�ด.านคุณสมบัติของผู.ประกอบกิจการด.านยานพาหนะขนมูลฝอยท่ัวไปด.านผู.ขับข่ีและผู.ปฏิบัติงาน
ประจำยานพาหนะด.านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปต.องถูกต.องตามหลักเกณฑ�และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส�ง
เพ่ือป̀องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยถูกต.องตามหลักเกณฑ� (ตามข.อกำหนดของท.องถ่ิน) 
      (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท.องถ่ินกำหนดไว.ในข.อกำหนดของท.องถ่ิน... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ.าหน.าท่ีได.รับเอกสารครบถ.วนตามท่ีระบุไว.ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร.อยแล.วและแจ.งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล.วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให*บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู.ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บและขน
มูลฝอยท่ัวไปพร.อมหลักฐาน
ท่ีท.องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให.บริการส�วนงาน/
หน�วยงานงานท่ี
รับผิดชอบให.ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท.องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ.าหน.าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต.องของคำขอและความ
ครบถ.วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต.อง/ครบถ.วน
เจ.าหน.าท่ีแจ.งต�อผู.ยื่นคำ
ขอให.แก.ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได.ในขณะนั้นให.
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให.
เจ.าหน.าท่ีและผู.ยื่นคำขอลง
นามไว.ในบันทึกนั้นด.วย 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให.บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให.ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท.องถ่ิน 
2.หากผู.ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�แก.ไข
คำขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให.
ครบถ.วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให.
เจ.าหน.าท่ีส�งคืนคำ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให*บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พร.อมแจ.งเป]น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด.วยและ
แจ.งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ.าหน.าท่ีตรวจด.าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต.องตามหลักเกณฑ�
ด.านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต.องตาม
หลักเกณฑ�ด.านสุขลักษณะ
แนะนำให.ปรับปรุงแก.ไขด.าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให.บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให.ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท.องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต.องและ
ครบถ.วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ.งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให.ต�ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ.งการอนุญาตแก�
ผู.ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท.องถ่ินกำหนดหากพ.น

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให.บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให.ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท.องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ.า
พนักงานท.องถ่ินไม�
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให*บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว.นแต�จะมีเหตุ
หรือข.อแก.ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาตให.ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ.งคำสั่งไม�อนุญาตให.ต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บและขน
มูลฝอยท่ัวไปแก�ผู.ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร.อมแจ.ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
 
 

อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได.
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต.องและ
ครบถ.วนให.แจ.ง
การขยายเวลาให.ผู.
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล.ว
เสร็จพร.อมสำเนา
แจ.งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ.งให.ผู.ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท.องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให.บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให.ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท.องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต.องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร.อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค.าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล*ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู*
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ.าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู*
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด.วยการควบคุม
อาคาร (ในกรณีท่ี
มีสถานีขนถ�าย) 
หรือใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข.อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท.องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีรับกำจัด
มูลฝอยท่ัวไปท่ี
ได.รับใบอนุญาต
และมีการดำเนิน
กิจการท่ีถูกต.อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ.างระหว�างผู.
ขนกับผู.กำจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท.องถ่ินกำหนด) 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
เก็บขนมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ
พร.อมด.าน
กำลังคน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท.องถ่ินกำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู*
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

4) 

เอกสารแสดงให.
เห็นว�าผู.ขับข่ีและ
ผู.ปฏิบัติงาน
ประจำ
ยานพาหนะผ�าน
การฝgกอบรมด.าน
การจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป (ตาม
หลักเกณฑ�ท่ี
ท.องถ่ินกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท.องถ่ินกำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำป̂ของ
ผู.ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอย 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท.องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปJ 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข.อกำหนดของท.องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร*องเรียน 
1) ช�องทางการร*องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช�องทางการร*องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู.ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให-บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท-องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให)อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 
   1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให)บริการ: ท-องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข)อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน)อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูล 19/05/2558 14:20  
11. ช�องทางการให)บริการ  
   1) สถานท่ีให)บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี              

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป= ด ให)บริการ เปZ ด ให-บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว-นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

 
12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
         ผู-ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทำเป̂นธุรกิจหรือได-รับประโยชน�
ตอบแทนด-วยการคิดค�าบริการจะต-องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ-าพนักงานท-องถ่ินหรือเจ-าหน-าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน        
....ระบุ..... วันก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ป_นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือได-ยื่นคำขอพร-อมกับเสีย
ค�าธรรมเนียมแล-วให-ประกอบกิจการต�อไปได-จนกว�าเจ-าพนักงานท-องถ่ินจะมีคำสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและหากผู-ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�ได-มายื่นคำขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล-วต-องดำเนินการขออนุญาตใหม�เสมือนเป̂นผู-ขอ
อนุญาตรายใหม� 
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ท้ังนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล-วแต�ไม�ชำระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกำหนดจะต-องเสียค�าปรับเพ่ิมข้ึน
อีกร-อยละ 20 ของจำนวนเงินท่ีค-างชำระและกรณีท่ีผู-ประกอบการค-างชำระค�าธรรมเนียมติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้งเจ-า
พนักงานท-องถ่ินมีอำนาจสั่งให-ผู-นั้นหยุดดำเนินการไว-ได-จนกว�าจะเสียค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจำนวน 
     2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว-ในข-อกำหนดของท-องถ่ิน) 
         (1) ผู-ประกอบการต-องยื่นเอกสารท่ีถูกต-องและครบถ-วน 
         (2) หลักเกณฑ�ด-านคุณสมบัติของผู-ประกอบกิจการด-านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด-านผู-ขับข่ีและผู-ปฏิบัติงานประจำ
ยานพาหนะด-านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต-องตามหลักเกณฑ�และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส�งเพ่ือป̀องกันการ
ลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลให-ถูกต-องตามหลักเกณฑ� (ตามข-อกำหนดท-องถ่ิน) 
         (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนดไว-ในข-อกำหนดของท-องถ่ิน... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ-าหน-าท่ีได-รับเอกสารครบถ-วนตามท่ีระบุไว-ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร-อยแล-วและแจ-งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล-วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู-ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร-อมหลักฐานท่ี
ท-องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให-ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท-องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ-าหน-าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต-องของคำขอและความ
ครบถ-วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต-อง/ครบถ-วนเจา
หน-าท่ีแจ-งต�อผู-ยื่นคำขอให-
แก-ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได-ในขณะนั้นให-
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให-
เจ-าหน-าท่ีและผู-ยื่นคำขอลง
นามไว-ในบันทึกนั้นด-วย 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให-ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท-องถ่ิน 
2. หากผู-ขอต�อ
อายุใบอนุญาตไม�
แก-ไขคำขอหรือไม�
ส�งเอกสารเพ่ิมเติม
ให-ครบถ-วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให-
เจ-าหน-าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 พร-อมแจ-งเป̂น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด-วยและ
แจ-งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ-าหน-าท่ีตรวจด-าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต-องตามหลักเกณฑ�
ด-านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต-องตาม
หลักเกณฑ�ด-านสุขลักษณะ
แนะนำให-ปรับปรุงแก-ไขด-าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให-ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท-องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต-องและ
ครบถ-วน (ตาม
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ-งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต
ให-ต�ออายุใบอนุญาต 
    4.1 กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ-งการอนุญาตแก�
ผู-ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท-องถ่ินกำหนดหากพ-น

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให-ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท-องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ-า
พนักงานท-องถ่ินไม�
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว-นแต�จะมีเหตุ
หรือข-อแก-ตัวอันสมควร 
   4.2 กรณีไม�อนุญาตให-ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ-งคำสั่งไม�อนุญาตให-ต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลแก�ผู-ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร-อมแจ-ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
 
 

อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได-
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต-องและ
ครบถ-วนให-แจ-ง
การขยายเวลาให-ผู-
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล-ว
เสร็จพร-อมสำเนา
แจ-งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ-งให-ผู-ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท-องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให-ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท-องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต-องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร-อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค-าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเนาทะเบียน
บ-าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข-อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีรับกำจัด
สิ่งปฏิกูลท่ีได-รับ
ใบอนุญาตและมี
การดำเนินกิจการ
ท่ีถูกต-องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ-างระหว�างผู-
ขนกับผู-กำจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ
พร-อมด-าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนด) 

4) 

เอกสารแสดงให-
เห็นว�าผู-ขับข่ีและ
ผู-ปฏิบัติงาน
ประจำ
ยานพาหนะผ�าน
การฝgกอบรมด-าน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑ�ท่ี
ท-องถ่ินกำหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำป_ของ
ผู-ปฏิบัติงานใน
การเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตรับทำการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปI 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข-อกำหนดของท-องถ่ิน) 
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17. ช�องทางการร)องเรียน 
1) ช�องทางการร)องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช�องทางการร)องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู-ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 
2. หน�วยงานเจ&าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให(บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท(องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให&อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข&อง: 
   1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
   2) กฎกระทรวงว�าด(วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 
   3) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให&บริการ: ท(องถ่ิน  
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข&อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข&อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน&อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ&างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 20/05/2558 14:45  
11. ช�องทางการให&บริการ  
1) สถานท่ีให&บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี              

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป: ด ให&บริการ เปY ด ให(บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว(นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ&ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
          ผู(ใดประสงค�ขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด (ยกเว(นกระทรวงทบวงกรมราชการส�วนท(องถ่ินหรือองค�กรของรัฐท่ีได(จัดต้ัง
ตลาดข้ึนตามอำนาจหน(าท่ีแต�ต(องปฏิบัติตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) ต(องยื่นขออนุญาตต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินหรือพนักงาน
เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร�มท่ีกฎหมายกำหนดพร(อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข(อกำหนด
ของท(องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝaายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
     2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว(ในข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 
         (1) ผู(ประกอบการต(องยื่นเอกสารท่ีถูกต(องและครบถ(วน 
         (2) สำเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง 
         (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต(องถูกต(องตามหลักเกณฑ� (ตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 
         (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท(องถ่ินกำหนดไว(ในข(อกำหนดของท(องถ่ิน.... 
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หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ(าหน(าท่ีได(รับเอกสารครบถ(วนตามท่ีระบุไว(ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร(อยแล(วและแจ(งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล(วเสร็จ 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู(ขอรับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตจัดต้ังตลาด
พร(อมหลักฐานท่ีท(องถ่ิน
กำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ(าหน(าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต(องของคำขอและความ
ครบถ(วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต(อง/ครบถ(วน
เจ(าหน(าท่ีแจ(งต�อผู(ยื่นคำ
ขอให(แก(ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได(ในขณะนั้นให(
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให(
เจ(าหน(าท่ีและผู(ยื่นคำขอลง
นามไว(ในบันทึกนั้นด(วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. หากผู(ขอ
ใบอนุญาตไม�แก(ไข
คำขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให(
ครบถ(วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให(
เจ(าหน(าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร(อมแจ(งเปcน
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด(วยและ
แจ(งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 
การพิจารณา 

 
เจ(าหน(าท่ีตรวจสถานท่ีด(าน
สุขลักษณะ 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให(บริการส�วนงาน/
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กรณีถูกต(องตามหลักเกณฑ�
ด(านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต(องตาม
หลักเกณฑ�ด(านสุขลักษณะ
แนะนำให(ปรับปรุงแก(ไขด(าน
สุขลักษณะ 
 
 

หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให(ระบุไปตาม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต(องและ
ครบถ(วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ(งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ(งการอนุญาตแก�
ผู(ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท(องถ่ินกำหนดหากพ(น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว(นแต�จะมีเหตุ
หรือข(อแก(ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ(งคำสั่งไม�ออกใบอนุญาต
จัดต้ังตลาดแก�ผู(ขออนุญาต
ทราบพร(อมแจ(งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

8 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให(บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห( ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. ใน ก ร ณี ท่ี เจ( า
พนักงานท(องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
ห รือ ยั ง ไม� อ าจ มี
คำสั่งไม�อนุญาตได(
ภายใน 30 วันนับ
แต� วั น ท่ี เอกส าร
ถู ก ต( อ ง แ ล ะ
ครบ ถ( วน ให( แ จ( ง
การขยายเวลาให(ผู(
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณ าแล( ว
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เสร็จพร(อมสำเนา
แจ( งสำนั กก .พ .ร . 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต) 
แจ(งให(ผู(ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท(องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให(บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห( ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท(องถ่ิน 
2. ก ร ณี ไม� ช ำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต(องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร(อยละ  20 ของ
จำนวนเงิน ท่ีค( าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บั ต รป ระจ ำ ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเน าทะเบี ยน
บ(าน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท( อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

4) 

ใบ ม อ บ อ ำน าจ 
(ในกรณี ท่ี มีการ
มอบอำนาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท( อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

5) 

หลักฐานท่ีแสดง
ก า ร เ ปc น ผู( มี
อ ำน าจ ล งน าม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท( อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ี เ ก่ี ย วข( อ ง เช� น
สำเนาใบอนุญาต
สิ่ ง ป ลู ก ส ร( า ง
อ า ค า ร ห รื อ
หลักฐานแสดงว�า
อ า ค า ร นั้ น
ส า ม า ร ถ ใ ช(
ประกอบการได(
ตามกฎหมายว�า
ด(วยการควบคุม
อาคาร 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท( อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

2) 

แผนท่ีโดยสังเขป
แสดงสถานท่ี ต้ัง
ตลาด 

- 1 1 ฉบับ ( เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท( อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

3) 

ใบรับรองแพทย�
ข อ ง ผู( ข า ย ข อ ง
แ ล ะผู( ช� ว ย ข าย
ของในตลาดหรือ

- 1 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท( อง ถ่ินประกาศ
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หลักฐานท่ีแสดง
ว�าผ�านการอบรม
เรื่ อ งสุ ขาภิ บ าล
อ า ห า ร ต า ม
หลักสูตรท่ีท(องถ่ิน
กำหนด 

กำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม�เกิน 2,000 บาทต�อปI 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร&องเรียน 
1) ช�องทางการร&องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.

ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช� อ ง ท า ง ก า ร ร& อ ง เ รี ย น ศู น ย� บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด ส ำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู(ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเปcนไปตามข(อกำหนดของท(องถ่ิน) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให)บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท)องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ท)องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข�อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู� มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

21/05/2558 09:27  
11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการ งานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ�      

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๒๐๐  
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป< ด ให�บริการ เปX ด ให)บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว)นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
          ผู)ใดประสงค�ขอใบอนุญาตจำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะต)องยื่นขออนุญาตต�อเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือ
พนักงานเจ)าหน)าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร�มท่ีกฎหมายกำหนดพร)อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข)อกำหนดของท)องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝ_ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
     2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว)ในข)อกำหนดของท)องถ่ิน)  
        (1) ผู)ประกอบการต)องยื่นเอกสารท่ีถูกต)องและครบถ)วน 
        (2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต)องถูกต)องตามหลักเกณฑ� (ตามข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 
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        (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท)องถ่ินกำหนดไว)ในข)อกำหนดของท)องถ่ิน... 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ)าหน)าท่ีได)รับเอกสารครบถ)วนตามท่ีระบุไว)ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร)อยแล)วและแจ)งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล)วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให�บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู)ขอรับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตจำหน�าย
สินค)าในท่ีหรือทางสาธารณะ
พร)อมหลักฐานท่ีท)องถ่ิน
กำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ)าหน)าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต)องของคำขอและความ
ครบถ)วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต)อง/ครบถ)วน
เจ)าหน)าท่ีแจ)งต�อผู)ยื่นคำ
ขอให)แก)ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได)ในขณะนั้นให)
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให)
เจ)าหน)าท่ีและผู)ยื่นคำขอลง
นามไว)ในบันทึกนั้นด)วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2. หากผู)ขอ
ใบอนุญาตไม�แก)ไข
คำขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให)
ครบถ)วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให)
เจ)าหน)าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร)อมแจ)งเปaน
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด)วยและ
แจ)งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให�บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ)าหน)าท่ีตรวจสถานท่ีด)าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต)องตามหลักเกณฑ�
ด)านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต)องตาม
หลักเกณฑ�ด)านสุขลักษณะ
แนะนำให)ปรับปรุงแก)ไขด)าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต)องและ
ครบถ)วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ)งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต 
     1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ)งการอนุญาตแก�
ผู)ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท)องถ่ินกำหนดหากพ)น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว)นแต�จะมีเหตุ
หรือข)อแก)ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ)งคำสั่งไม�ออกใบอนุญาต
จำหน�ายสินค)าในท่ีหรือทาง

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2.ในกรณีท่ีเจ)า
พนักงานท)องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได)
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให�บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สาธารณะแก�ผู)ขออนุญาต
ทราบพร)อมแจ)งสิทธิในการ
อุทธรณ� 
 
 

ถูกต)องและ
ครบถ)วนให)แจ)ง
การขยายเวลาให)ผู)
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล)ว
เสร็จพร)อมสำเนา
แจ)งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต) 
แจ)งให)ผู)ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท)องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให)บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให)ระบุไปตาม
บริบทของท)องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต)องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร)อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค)าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บั ต รป ระจ ำ ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเน าทะเบี ยน
บ)าน 

- 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แ ผ น ท่ี สั ง เ ข ป
แ ส ด ง ท่ี ต้ั ง
จำหน�ายอาหาร 
(ก ร ณี เร� ข าย ไม�
ต)องมีแผนท่ี) 

- 1 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท) อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

2) 

ใบรับรองแพทย�
ข อ ง ผู) ข อ รั บ
ใบอนุญาตและผู)
จำหน�ายอาหาร
ห รื อ เ อ ก ส า ร
หลักฐานท่ีแสดง
ว�าผ�านการอบรม
ห ลั ก สู ต ร
สุขาภิบาลอาหาร 
(ก ร ณี จ ำห น� า ย
สิ น ค) าป ระ เภ ท
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท) อง ถ่ินประกาศ
กำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน�ายสินค�าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

     (ก) จำหน�ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค�าในท่ีหนึ่งท่ีใดโดยปกติฉบับละไม� เกิน 500 บาทต�อปI  
     (ข) จำหน�ายโดยลักษณะการเร�ขายฉบับละไม�เกิน  50  บาทต�อปI 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน งานเทศกิจสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒           

ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒ ต�อ ๒๐๐ 
/www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช� อ ง ท า ง ก า ร ร� อ ง เ รี ย น  ศู น ย� บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด ส ำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู)ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มให)เปaนไปตามข)อกำหนดของท)องถ่ิน) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให,บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท,องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให)อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
3) กฎกระทรวงว�าด,วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อพ.ศ. 2545 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให)บริการ: ท,องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข)อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน)อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

20/05/2558 10:49  
11. ช�องทางการให)บริการ  
1) สถานท่ีให)บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี               

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป; ด ให)บริการ เป[ ด ให,บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว,นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ? วิธีการ เง่ือนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1.หลักเกณฑ�วิธีการ 
         ผู,ใดประสงค�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป_นธุรกิจหรือได,รับประโยชน�ตอบ
แทนด,วยการคิดค�าบริการต,องยื่นขออนุญาตต�อเจ,าพนักงานท,องถ่ินหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตาม
แบบฟอร�มท่ีกฎหมายกำหนดพร,อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข,อกำหนดของท,องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝaายท่ี
รับผิดชอบ (ระบุ) 
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 2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
   (1) ผู,ประกอบกิจการท่ีประสงค�ขอรับใบอนุญาตต,องไม�มีประวัติถูกดำเนินคดีด,านการจัดการมูลฝอยท่ีไม�ถูก
สุขลักษณะ 
  (2) ผู,ประกอบการต,องยื่นเอกสารท่ีถูกต,องและครบถ,วน 
   (3) หลักเกณฑ�ด,านคุณสมบัติของผู,ประกอบกิจการด,านสุขลักษณะการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและด,านคุณสมบัติของ
ผู,ปฏิบัติงานถูกต,องตามหลักเกณฑ� (ตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
    (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนดไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ,าหน,าท่ีได,รับเอกสารครบถ,วนตามท่ีระบุไว,ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร,อยแล,วและแจ,งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล,วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให)บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู, ขอรับ ใบอนุญ าตยื่ น คำ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อพร,อมหลักฐานท่ี
ท,องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให,บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห, ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท,องถ่ิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต,องของคำขอและความ
ค ร บ ถ, ว น ข อ ง เอ ก ส า ร
ห ลั ก ฐ า น ทั น ที  
กรณี ไม� ถูกต, อง/ครบถ, วน
เจ, าหน, า ท่ี แจ, งต� อผู, ยื่ นคำ
ขอให, แก, ไข /เพ่ิ ม เติ ม เพ่ื อ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได,ในขณะนั้นให,
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให,
เจ,าหน,าท่ีและผู,ยื่นคำขอลง
น าม ไว, ใน บั น ทึ กนั้ น ด, ว ย 

1 ชั่วโมง - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให,บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห, ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. ห า ก ผู, ข อ
ใบอนุญาตไม�แก,ไข
ค ำขอ ห รื อ ไม� ส� ง
เอกสารเพ่ิมเติมให,
ค รบ ถ, ว น ต าม ท่ี
ก ำห น ด ใน แ บ บ
บั น ทึ ก ค ว า ม
บ ก พ ร� อ ง ใ ห,
เจ,าหน,าท่ีส�งคืนคำ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให)บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ข อ แ ล ะ เอ ก ส า ร
พ ร, อ ม แ จ, ง เป_ น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การ คืนด, วยและ
แ จ, งสิ ท ธิ ใน ก าร
อุทธรณ�  (อุทธรณ�
ต า ม พ .ร .บ . วิ ธี
ปฏิบัติราชการทาง
ป ก ค ร อ ง พ .ศ . 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสถานท่ีด,าน
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ 
กรณีถูกต,องตามหลักเกณฑ�
ด, า น สุ ข ลั ก ษ ณ ะ เส น อ
พิจารณ าออกใบอนุญ าต 
ก ร ณี ไ ม� ถู ก ต, อ ง ต า ม
หลักเกณฑ�ด,านสุขลักษณะ
แนะนำให,ปรับปรุงแก,ไขด,าน
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ 
 
 

20 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให,บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห, ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. ก ฎ ห ม า ย
ก ำ ห น ด ภ า ย ใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต,องและ
ค ร บ ถ, ว น 
(ตามพ .ร .บ . การ
สาธารณ สุขพ .ศ . 
2535 มาตรา 56 
แ ล ะ พ .ร .บ . วิ ธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับ ท่ี  
2)  
พ .ศ . 2557 
) 

4) 

- 
 

ก า ร แ จ, ง ค ำ สั่ ง อ อ ก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต 
     1. ก ร ณี อ นุ ญ า ต 
มีหนังสือแจ,งการอนุญาตแก�
ผู,ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ

8 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให,บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห, ร ะ บุ ไ ป ต า ม
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให)บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท, องถ่ินกำหนดหากพ,น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว,นแต�จะมีเหตุ
ห รือข, อแก, ตั ว อัน สมควร 
    2. ก ร ณี ไ ม� อ นุ ญ า ต 
แจ,งคำสั่งไม�ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก�ผู,ขอ
อนุญาตทราบพร,อมแจ,งสิทธิ
ใ น ก า ร อุ ท ธ ร ณ�  
 
 

บริบทของท,องถ่ิน 
2. ใน ก ร ณี ท่ี เจ, า
พนักงานท,องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
ห รือ ยั ง ไม� อ าจ มี
คำสั่งไม�อนุญาตได,
ภายใน 30 วันนับ
แต� วั น ท่ี เอกส าร
ถู ก ต, อ ง แ ล ะ
ครบ ถ, วน ให, แ จ, ง
การขยายเวลาให,ผู,
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณ าแล, ว
เสร็จพร,อมสำเนา
แจ, งสำนั กก .พ .ร . 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
ค ำ สั่ ง อ นุ ญ า ต ) 
แจ,งให,ผู,ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท,องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ร ะ ย ะ เ ว ล า
ให,บริการส�วนงาน/
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ 
ใ ห, ร ะ บุ ไ ป ต า ม
บริบทของท,องถ่ิน 
2. ก ร ณี ไม� ช ำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต,องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร,อยละ  20 ของ
จำนวนเงิน ท่ีค, าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บั ต รป ระจ ำ ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเน าทะเบี ยน
บ,าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด,วยการควบคุม
อ า ค า ร ห รื อ
ใบ อนุญ าตตาม
ก ฎ ห ม าย อ่ื น ท่ี
เก่ียวข,อง 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

2) 

เ อ ก ส า ร ห รื อ
ห ลั ก ฐาน แส ด ง
สถานท่ีกำจัดมูล
ฝ อ ย ติ ด เชื้ อ ท่ี
ได,รับใบอนุญาต
และมีการดำเนิน
กิจการท่ี ถูกต,อง
ต า ม ห ลั ก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ,างระหว�างผู,
ขนกับผู,กำจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

3) 
แ ผ น ก า ร
ดำเนินงานในการ
กำจัด มูลฝอย ท่ี

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงรายละเอียด
ข้ั น ต อ น ก า ร
ดำเนินงานความ
พ ร, อ ม ด, า น
ก ำ ลั ง ค น
งบประมาณวัสดุ
อุ ป ก ร ณ� แ ล ะ
วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

ท,องถ่ินกำหนด) 

4) 

เ อ ก ส า ร ห รื อ
หลักฐานแสดงวุฒิ
ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง
เจ,าหน,าท่ีควบคุม
ก ำ กั บ ใ น ก า ร
จัดการมูลฝอยติด
เชื้ออย�างน,อย 2 
ค น           1) 
คุณสมบัติสำเร็จ
การศึกษาไม� ต่ ำ
กว�าปริญญาตรี
หรือเทียบเท�าใน
ส า ข า วิ ช า
วิทยาศาสตร� ใน
ด,านสาธารณสุข
สุ ข า ภิ บ า ล
ชี ว วิ ท ย า แ ล ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร�
การแพทย�ด,านใด
ด, า น ห นึ่ ง         
2) คุ ณ ส ม บั ติ
สำเร็จการศึกษา
ไม�ต่ำกว�าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท�า
ในสาขาวิชการวิ
ศวกรรมศาสตร�ใน
ด, าน สุ ข าภิ บ าล

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิ ศ ว ก ร ร ม
สิ่ งแวดล,อมและ
วิศวกรรมเครื่องก
ลด,านใดด,านหนึ่ง 

5) 

เอกสารแสดงให,
เ ห็ น ว� า
ผู,ปฏิบัติงานท่ีทำ
หน, า ท่ี กำจั ด มู ล
ฝอยติดเชื้อผ�าน
การฝhกอบรมการ
ปiองกันและระงับ
การแพร�เชื้อหรือ
อั น ต ราย ท่ี อ าจ
เกิดจากมูลฝอย
ติ ด เ ชื้ อ  (ต า ม
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ระยะเวลาตามท่ี
ก ร ะ ท ร ว ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข
ก ำ ห น ด โ ด ย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา) 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ป ร ะ จ ำ ปj ข อ ง
ผู, ป ฏิ บั ติ งาน ใน
การกำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเช้ือฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปJ 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
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17. ช�องทางการร)องเรียน 
1) ช�องทางการร)องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี     

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐  หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช� อ ง ท า ง ก า ร ร) อ ง เ รี ย น  ศู น ย� บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ส ำ นั ก ง า น ป ลั ด ส ำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู,ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร?ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเป_นไปตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให,บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท,องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให)อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข)อง: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให)บริการ: ท,องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข)อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน)อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไป 

19/05/2558 11:25  
11. ช�องทางการให)บริการ  
1) สถานท่ีให)บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ�  เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ�  

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ 
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป< ด ให)บริการ เปY ด ให,บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว,นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ@ วิธีการ เง่ือนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
ผู,ใดประสงค�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทำเป]นธุรกิจหรือได,รับประโยชน�ตอบแทนด,วย
การคิดค�าบริการต,องยื่นขออนุญาตต�อเจ,าพนักงานท,องถ่ินหรือพนักงานเจ,าหน,าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร�มท่ี
กฎหมายกำหนดพร,อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข,อกำหนดของท,องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝ`ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
 2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
   (1) ผู,ประกอบกิจการท่ีประสงค�ขอรับใบอนุญาตต,องไม�มีประวัติถูกดำเนินคดีด,านการจัดการมูลฝอยท่ีไม�ถูก
สุขลักษณะ 
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   (2) ผู,ประกอบการต,องยื่นเอกสารท่ีถูกต,องและครบถ,วน 
  (3) หลักเกณฑ�ด,านคุณสมบัติของผู,ประกอบกิจการด,านสุขลักษณะการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปและด,านคุณสมบัติของ
ผู,ปฏิบัติงานถูกต,องตามหลักเกณฑ� (ตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
  (4) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนดไว,ในข,อกำหนดของท,องถ่ิน... 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให)บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู,ขอรับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปพร,อมหลักฐานท่ี
ท,องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท,องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต,องของคำขอและความ
ครบถ,วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต,อง/ครบถ,วน
เจ,าหน,าท่ีแจ,งต�อผู,ยื่นคำ
ขอให,แก,ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได,ในขณะนั้นให,
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให,
เจ,าหน,าท่ีและผู,ยื่นคำขอลง
นามไว,ในบันทึกนั้นด,วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท,องถ่ิน 
2. หากผู,ขอ
อนุญาตไม�แก,ไขคำ
ขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให,
ครบถ,วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให,
เจ,าหน,าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร,อมแจ,งเป]น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด,วยและ
แจ,งสิทธิในการ
อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให)บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ,าหน,าท่ีตรวจสถานท่ีด,าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต,องตามหลักเกณฑ�
ด,านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต,องตาม
หลักเกณฑ�ด,านสุขลักษณะ
แนะนำให,ปรับปรุงแก,ไขด,าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท,องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต,องและ
ครบถ,วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 

- 
 

การแจ,งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ,งการอนุญาตแก�
ผู,ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท,องถ่ินกำหนดหากพ,น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว,นแต�จะมีเหตุ
หรือข,อแก,ตัวอันสมควร 
   2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ,งคำสั่งไม�ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ

8 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท,องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ,า
พนักงานท,องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
คำสั่งไม�อนุญาตได,
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให)บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กำจัดมูลฝอยท่ัวไปแก�ผู,ขอ
อนุญาตทราบพร,อมแจ,งสิทธิ
ในการอุทธรณ� 
 
 

ถูกต,องและ
ครบถ,วนให,แจ,ง
การขยายเวลาให,ผู,
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล,ว
เสร็จพร,อมสำเนา
แจ,งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต) 
แจ,งให,ผู,ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท,องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลาการ
ให,บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให,ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท,องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต,องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร,อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค,าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บั ต รป ระจ ำ ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สำเน าทะเบี ยน
บ,าน 

- 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด,วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข,อง 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีได,รับ
ใบอนุญาตและมี
การดำเนินกิจการ
ท่ีถูกต,องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว�าจ,างระหว�างผู,
ขนกับผู,กำจัดมูล
ฝอย 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
กำจัดมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ
พร,อมด,าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

4) 
เอกสารแสดงให,
เห็นว�า
ผู,ปฏิบัติงานท่ีทำ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน,าท่ีกำจัดมูล
ฝอยท่ัวไปผ�าน
การฝgกอบรมด,าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทำงาน 
(ตามหลักเกณฑ�ท่ี
ท,องถ่ินกำหนด) 

ท,องถ่ินกำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำปhของ
ผู,ปฏิบัติงานใน
การกำจัดมูลฝอย
ท่ัวไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 

6) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของ
เจ,าหน,าท่ีควบคุม
กำกับในการ
จัดการมูลฝอย
ท่ัวไปอย�างน,อย 
2 คน          1. 
คุณสมบัติสำเร็จ
การศึกษาไม�ต่ำ
กว�าปริญญาตรี
หรือเทียบเท�าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร�ใน
ด,านสาธารณสุข
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล,อมด,าน
ใดด,านหนึ่ง         
2. คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษา
ไม�ต่ำกว�าปริญญา

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท,องถ่ินกำหนด) 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตรีหรือเทียบเท�า
ในสาขาวิชการวิ
ศวกรรมศาสตร�ใน
ด,านสุขาภิบาล
วิศวกรรม
สิ่งแวดล,อมและ
วิศวกรรมเครื่องก
ลด,านใดด,านหนึ่ง 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการกำจัดมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปJ 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร)องเรียน 
1) ช�องทางการร)องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐  โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ 
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช�องทางการร)องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู,ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร@ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเป]นไปตามข,อกำหนดของท,องถ่ิน) 
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คู�มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูล 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสนั่นรักษ� 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
2. หน�วยงานเจ(าของกระบวนงาน: กรมอนามัย 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให(อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข(อง: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550 
2) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให(บริการ: ท+องถ่ิน  
8. กฎหมายข(อบังคับ/ข(อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข(อกำหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข(อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีน(อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ(างอิงของคู�มือประชาชน [สำเนาคู�มือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 

19/05/2558 14:47  
11. ช�องทางการให(บริการ  
1) สถานท่ีให(บริการ กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี                 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ 
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
ระยะเวลาเป; ด ให(บริการ เป[ ด ให+บริการวันจันทร� ถึ งวัน ศุกร�  (ยกเว+นวันหยุด ท่ีทางราชการกำหนด)                
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ(ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
         ผู+ใดประสงค�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยทำเป_นธุรกิจหรือได+รับประโยชน�ตอบแทนด+วย
การคิดค�าบริการต+องยื่นขออนุญาตต�อเจ+าพนักงานท+องถ่ินหรือพนักงานเจ+าหน+าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร�มท่ี
กฎหมายกำหนดพร+อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข+อกำหนดของท+องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝcายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
    2. เง่ือนไขในการยื่นคำขอ (ตามท่ีระบุไว+ในข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 
  (1) ผู+ประกอบการต+องยื่นเอกสารท่ีถูกต+องและครบถ+วน 
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   (2) หลักเกณฑ�ด+านคุณสมบัติของผู+ประกอบกิจการด+านสุขลักษณะการกำจัดสิ่งปฏิกูลและด+านคุณสมบัติของ
ผู+ปฏิบัติงานถูกต+องตามหลักเกณฑ� (ตามข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 
   (3) ......ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนดไว+ในข+อกำหนดของท+องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดำเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ+าหน+าท่ีได+รับเอกสารครบถ+วนตามท่ีระบุไว+ในคู�มือ
ประชาชนเรียบร+อยแล+วและแจ+งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล+วเสร็จ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให(บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู+ขอรับใบอนุญาตยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทำการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร+อมหลักฐานท่ี
ท+องถ่ินกำหนด 
 

15 นาที - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ+าหน+าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต+องของคำขอและความ
ครบถ+วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต+อง/ครบถ+วน
เจ+าหน+าท่ีแจ+งต�อผู+ยื่นคำ
ขอให+แก+ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดำเนินการหากไม�สามารถ
ดำเนินการได+ในขณะนั้นให+
จัดทำบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดโดยให+
เจ+าหน+าท่ีและผู+ยื่นคำขอลง
นามไว+ในบันทึกนั้นด+วย 
 
 

1 ชั่วโมง - (ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. หากผู+ขอ
อนุญาตไม�แก+ไขคำ
ขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพ่ิมเติมให+
ครบถ+วนตามท่ี
กำหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให+
เจ+าหน+าท่ีส�งคืนคำ
ขอและเอกสาร
พร+อมแจ+งเป_น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด+วยและ
แจ+งสิทธิในการ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให(บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อุทธรณ� (อุทธรณ�
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ+าหน+าท่ีตรวจสถานท่ีด+าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต+องตามหลักเกณฑ�
ด+านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต+องตาม
หลักเกณฑ�ด+านสุขลักษณะ
แนะนำให+ปรับปรุงแก+ไขด+าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. กฎหมาย
กำหนดภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต+องและ
ครบถ+วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 

- 
 

การแจ+งคำสั่งออก
ใบอนุญาต/คำสั่งไม�อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ+งการอนุญาตแก�
ผู+ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท+องถ่ินกำหนดหากพ+น
กำหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว+นแต�จะมีเหตุ
หรือข+อแก+ตัวอันสมควร 

8 วัน - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจ+า
พนักงานท+องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมี
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ร ะ ย ะ เว ล า
ให(บริการ 

ส� ว น ง า น  / 
ห น� ว ย ง า น ท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

    2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ+งคำสั่งไม�ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลแก�ผู+ขอ
อนุญาตทราบพร+อมแจ+งสิทธิ
ในการอุทธรณ� 
 
 

คำสั่งไม�อนุญาตได+
ภายใน 30 วันนับ
แต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต+องและ
ครบถ+วนให+แจ+ง
การขยายเวลาให+ผู+
ขออนุญาตทราบ
ทุก 7 วันจนกว�า
จะพิจารณาแล+ว
เสร็จพร+อมสำเนา
แจ+งสำนักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชำระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คำสั่งอนุญาต) 
แจ+งให+ผู+ขออนุญาตมาชำระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีท+องถ่ินกำหนด 
 
 

1 วัน - (1. ระยะเวลา
ให+บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบให+ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท+องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชำระ
ตามระยะเวลาท่ี
กำหนดจะต+องเสีย
ค�าปรับเพ่ิมข้ึนอีก
ร+อยละ 20 ของ
จำนวนเงินท่ีค+าง
ชำระ) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล(ว  
ยังไม�ผ�านการดำเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บั ต รป ระจ ำ ตั ว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
สำเน าทะเบี ยน
บ+าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สำเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว�า
ด+วยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข+อง 

- 0 1 ฉบับ (    เอกสารและ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

2) 

เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลท่ีได+รับ
ใบอนุญาตและมี
การดำเนินกิจการ
ท่ีถูกต+องตามหลัก
สุขาภิบาล 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

3) 

แผนการ
ดำเนินงานในการ
กำจัดสิ่งปฏิกูลท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดำเนินงานความ
พร+อมด+าน
กำลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ�และ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

4) 
เอกสารแสดงให+
เห็นว�า
ผู+ปฏิบัติงานท่ีทำ

- 0 1 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู(
ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หน+าท่ีกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลผ�านการ
ฝgกอบรมด+าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทำงาน 
(ตามหลักเกณฑ�ท่ี
ท+องถ่ินกำหนด) 

ท+องถ่ินกำหนด) 

5) 

ใบรับรองแพทย�
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจำปhของ
ผู+ปฏิบัติงานใน
การกำจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

- 1 0 ฉบับ (เ อ ก ส า ร แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น อ่ื น ๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท+องถ่ินกำหนด) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการกำจัดส่ิงปฏิกูลฉบับละไม�เกิน 5,000 บาทต�อปH 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 

 
17. ช�องทางการร(องเรียน 
1) ช�องทางการร(องเรียน กองสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ� เลขท่ี ๘๘๘ ม.๒ ต.บึงน้ำรักษ� อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทรศัพท� ๐ – ๒๕๔๖ – ๒๑๙๑ – ๒ ต�อ ๕๐๐ 
หรือเว็บไซต� http://www.sananrak.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช�องทางการร(องเรียนศูนย�บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู+ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร�มเป_นไปตามข+อกำหนดของท+องถ่ิน) 
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7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ -
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¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
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1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÏ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.
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ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ (äÁ�àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´ÃÒª¡ÒÃ) µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ (ÃÐÂÐàÇÅÒà»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃ 1 - 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹¢Í§·Ø¡»�)

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢ (¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂÇ�Ò´�ÇÂËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹àºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃãË�¤¹¾Ô¡ÒÃ¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹
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Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ ¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�¼Ù�ÁÕÊÔ·¸Ô¨Ðä´�ÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ µ�Í§à»�¹¼Ù�ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐäÁ�ÁÕÅÑ¡É³Ðµ�Í§Ë�ÒÁ
´Ñ§µ�Íä»¹Õé

1) ÁÕÊÑªÒµÔä·Â
2) ÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹ÒÍÂÙ�ã¹à¢µÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹µÒÁ·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹
3) ÁÕºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ¤¹¾Ô¡ÒÃµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹¾Ô¡ÒÃ
4) äÁ�à»�¹ºØ¤¤Å«Öè§ÍÂÙ�ã¹¤ÇÒÁÍØ»¡ÒÃÐ¢Í§Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�¢Í§ÃÑ°



ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢ÍÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ¤¹¾Ô¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�´ÙáÅ¤¹¾Ô¡ÒÃ ¨Ðµ�Í§áÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ
¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ â´ÂÃÑºà§Ô¹Ê´´�ÇÂµ¹àÍ§ËÃ×ÍâÍ¹à§Ô¹à¢�ÒºÑªÕà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ã¹¹ÒÁ¤¹¾Ô¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�´ÙáÅ¤¹¾Ô¡ÒÃ
¼Ù�á·¹â´ÂªÍº¸ÃÃÁ¼Ù�¾Ô·Ñ¡É�¼Ù�Í¹ØºÒÅáÅ�Çáµ�¡Ã³Õ ã¹¡Ã³Õ·Õè¤¹¾Ô¡ÒÃà»�¹¼Ù� àÂÒÇ�«Öè§ÁÕ¼Ù�á·¹â´ÂªÍº¤¹àÊÁ×Í¹
äÃ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ËÃ×Í¤¹äÃ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ãË�¼Ù�á·¹â´ÂªÍº¸ÃÃÁ ¼Ù�¾Ô·Ñ¡É� ËÃ×Í¼Ù�Í¹ØºÒÅáÅ�Çáµ�¡Ã³Õ Â×è¹¤íÒ¢Íá·¹
â´ÂáÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà»�¹¼Ù�á·¹´Ñ§¡Å�ÒÇ
ÇÔ Õ̧¡ÒÃ
1) ¤¹¾Ô¡ÒÃ·Õè¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃã¹»�§º»ÃÐÁÒ³¶Ñ´ä» ãË�¤¹¾Ô¡ÒÃËÃ×Í¼Ù�´ÙáÅ¤¹¾Ô¡ÒÃ¼Ù�á·¹â´ÂªÍº¸ÃÃÁ

¼Ù�¾Ô·Ñ¡É�¼Ù�Í¹ØºÒÅáÅ�Çáµ�¡Ã³Õ Â×è¹¤íÒ¢ÍµÒÁáºº¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹µ�ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ ³ Ê¶Ò¹·Õè
áÅÐ

ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´
2) ¡Ã³Õ¤¹¾Ô¡ÒÃ·Õèä´�ÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ¨Ò¡Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹»�§º»ÃÐÁÒ³·Õè¼�Ò¹ÁÒ ãË�¶×ÍÇ�Òà»�¹¼Ù�ä´�

Å§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºàºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃµÒÁÃÐàºÕÂº¹ÕéáÅ�Ç
3) ¡Ã³Õ¤¹¾Ô¡ÒÃ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´�ÃÑºàºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃä´�Â�ÒÂ·ÕèÍÂÙ� áÅÐÂÑ§»ÃÐÊ§¤�¨ÐÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃµ�Í§ä»¨Ðµ�Í§á¨�§µ�Í

Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹áË�§ãËÁ�·Õèµ¹Â�ÒÂä»
13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ ¼Ù�·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð¢ÍÃÑºàºÕéÂ¤ÇÒÁ
¾Ô¡ÒÃã¹»�§º»ÃÐÁÒ³¶Ñ´ä»
ËÃ×Í¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨Â×è¹¤íÒ¢Í
¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹áÅÐ
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèµÃÇ¨ÊÍº¤íÒÃ�Í§¢Í
Å§·ÐàºÕÂ¹áÅÐàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº

20 ¹Ò·Õ ¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
»¡¤ÃÍ§·�Í§¶Ôè¹

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò ÍÍ¡ãºÃÑºÅ§·ÐàºÕÂ¹µÒÁáºº
Â×è¹¤íÒ¢ÍÅ§·ÐàºÕÂ¹
ãË�¼Ù�¢ÍÅ§·ÐàºÕÂ¹

10 ¹Ò·Õ ¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
»¡¤ÃÍ§·�Í§¶Ôè¹

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 30 ¹Ò·Õ
14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹



15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ ¤¹
¾Ô¡ÒÃµÒÁ
¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ
¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ
¤¹¾Ô¡ÒÃ
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò

- 1 1 ªØ´ -

2) ·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹Ò

- 1 1 ªØ´ -

3)

ÊÁØ´ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡
¸¹Ò¤ÒÃ¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹Ò (¡Ã³Õ
·Õè¼Ù�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ
¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃ
»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑºà§Ô¹
àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
¼�Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ)

- 1 1 ªØ´ -

4)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹ËÃ×ÍºÑµÃ
Í×è¹·ÕèÍÍ¡â´Â
Ë¹�ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°
·ÕèÁÕÃÙ»¶�ÒÂ¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹Ò¢Í§¼Ù�´ÙáÅ
¤¹¾Ô¡ÒÃ¼Ù�á·¹
â´ÂªÍº¸ÃÃÁ
¼Ù�¾Ô·Ñ¡É�¼Ù�Í¹ØºÒÅ
áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ
(¡Ã³ÕÂ×è¹
¤íÒ¢Íá·¹)

- 1 1 ªØ´ -

5) ÊÁØ´ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡ - 1 1 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¸¹Ò¤ÒÃ¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹Ò¢Í§¼Ù�´ÙáÅ
¤¹¾Ô¡ÒÃ¼Ù�á·¹
â´ÂªÍº¸ÃÃÁ¼Ù�
¾Ô·Ñ¡É�¼Ù�Í¹ØºÒÅ
áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ
(¡Ã³Õ·Õè¤¹¾Ô¡ÒÃ
à»�¹¼Ù�àÂÒÇ�«Öè§ÁÕ
¼Ù�á·¹â´ÂªÍº
¤¹àÊÁ×Í¹äÃ�
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ËÃ×Í
¤¹äÃ�
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ãË�¼Ù�á·¹â´ÂªÍº
¸ÃÃÁ¼Ù�¾Ô·Ñ¡É�ËÃ×Í
¼Ù�Í¹ØºÒÅáÅ�Çáµ�
¡Ã³Õ¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
á·¹µ�Í§áÊ´§
ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃà»�¹
¼Ù�á·¹´Ñ§¡Å�ÒÇ)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

äÁ�¾ºàÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
äÁ�ÁÕ¢�ÍÁÙÅ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÏ ÊíÒ¹Ñ¡à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í öðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /



µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ÊíÒ¹Ñ¡Ê�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ÊÑ§¤ÁáÅÐ¡ÒÃÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁ
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂÇ�Ò´�ÇÂËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹
¾.È. 2552

6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÑèÇä»
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ -

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 0 ÇÑ¹
9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ

¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
22/05/2558 15:52

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÏ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í öðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ (äÁ�àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´ÃÒª¡ÒÃ) µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ (ÃÐÂÐàÇÅÒà»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃ 1 - 30 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹¢Í§·Ø¡»�)

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢ (¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂÇ�Ò´�ÇÂËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ ¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹
¾.È 2552 ¡íÒË¹´ãË�ÀÒÂã¹à ×́Í¹¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹¢Í§·Ø¡»� ãË�¼Ù�·Õè¨ÐÁÕÍÒÂØ¤ÃºË¡ÊÔº»�ºÃÔºÙÃ³�¢Öé¹ä»ã¹»�§º»ÃÐÁÒ³¶Ñ´ä»
áÅÐÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¤Ãº¶�Ç¹ÁÒÅ§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ´�ÇÂµ¹àÍ§µ�ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹
·Õèµ¹ÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹Ò ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ ËÃ×ÍÊ¶Ò¹·Õè·ÕèÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹¡íÒË¹´

ËÅÑ¡à¡³±�
1) ÁÕÊÑªÒµÔä·Â
2) ÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹ÒÍÂÙ�ã¹à¢µÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹µÒÁ·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹
3) ÁÕÍÒÂØË¡ÊÔº»�ºÃÔºÙÃ³�¢Öé¹ä»«Öè§ä´�Å§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØµ�ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹
4) äÁ�à»�¹¼Ù�ä´�ÃÑºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃËÃ×ÍÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Í×è¹ã´¨Ò¡Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹



ä´�á¡� ¼Ù�ÃÑººíÒ¹ÒàºÕéÂËÇÑ´ºíÒ¹Ò¾ÔàÈÉËÃ×Íà§Ô¹Í×è¹ã´ã¹ÅÑ¡É³Ðà ṌÂÇ¡Ñ¹ ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÍÂÙ�ã¹Ê¶Ò¹Ê§à¤ÃÒÐË�¢Í§ÃÑ°
ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹¼Ù�ä´�ÃÑºà§Ô¹à ×́Í¹¤�ÒµÍºá·¹ÃÒÂä´�»ÃÐ¨íÒËÃ×Í¼Å»ÃÐâÂª¹�ÍÂ�Ò§Í×è¹·ÕèÃÑ°ËÃ×ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹¨Ñ´ãË�à»�¹»ÃÐ¨íÒ Â¡àÇ�¹¼Ù�¾Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ù�»�ÇÂàÍ´Ê�µÒÁÃÐàºÕÂº¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¨�ÒÂà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�
à¾×èÍ¡ÒÃÂÑ§ªÕ¾¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ ¾.È. 2548 ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºÅ§·ÐàºÕÂ¹ÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ¨Ðµ�Í§áÊ´§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØâ´ÂÇÔ Õ̧ã´ÇÔ Õ̧Ë¹Öè§´Ñ§µ�Íä»¹Õé
1) ÃÑºà§Ô¹Ê´´�ÇÂµ¹àÍ§ËÃ×ÍÃÑºà§Ô¹Ê´â´ÂºØ¤¤Å·Õèä´�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨¨Ò¡¼Ù�ÁÕÊÔ·¸Ô
2) âÍ¹à§Ô¹à¢�ÒºÑªÕà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹¹ÒÁ¼Ù�ÁÕÊÔ·¸ÔËÃ×ÍâÍ¹à§Ô¹à¢�ÒºÑªÕà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹¹ÒÁºØ¤¤Å·Õèä´�ÃÑºÁÍº

ÍíÒ¹Ò¨¨Ò¡¼Ù�ÁÕÊÔ·¸Ô
ÇÔ Õ̧¡ÒÃ
1) ¼Ù�·Õè¨ÐÁÕÊÔ·¸ÔÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØã¹»�§º»ÃÐÁÒ³¶Ñ´ä»Â×è¹¤íÒ¢ÍµÒÁáºº¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹µ�ÍÍ§¤�¡Ã

»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹³Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´´�ÇÂµ¹àÍ§ËÃ×ÍÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨ãË�¼Ù�Í×è¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃä´�

2) ¡Ã³Õ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ·Õèä´�ÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ¨Ò¡Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹»�§º»ÃÐÁÒ³·Õè¼�Ò¹ÁÒãË�¶×ÍÇ�Òà»�¹¼Ù�ä´�
Å§·ÐàºÕÂ¹áÅÐÂ×è¹¤íÒ¢ÍÃÑºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØµÒÁÃÐàºÕÂº¹ÕéáÅ�Ç

3) ¡Ã³Õ¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôä´�ÃÑºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾Â�ÒÂ·ÕèÍÂÙ�áÅÐÂÑ§»ÃÐÊ§¤�¨ÐÃÑºà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØµ�Í§ä»á¨�§µ�ÍÍ§¤�¡Ã
»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹áË�§ãËÁ�·Õèµ¹Â�ÒÂä»

13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ ¼Ù�·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð¢Í
ÃÑºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
ã¹»�§º»ÃÐÁÒ³¶Ñ´ä»ËÃ×Í
¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨Â×è¹¤íÒ¢Í¾Ã�ÍÁ
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹áÅÐ
à¨�ÒË¹�Ò·ÕèµÃÇ¨ÊÍº¤íÒÃ�Í§¢Í
Å§·ÐàºÕÂ¹áÅÐàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº

20 ¹Ò·Õ ¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
»¡¤ÃÍ§·�Í§¶Ôè¹

(1. ÃÐÂÐàÇÅÒ :
20 ¹Ò·Õ
(ÃÐºØÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ¨ÃÔ§)
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹
¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº
¤×Íà·ÈºÒÅ
àÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò ÍÍ¡ãºÃÑºÅ§·ÐàºÕÂ¹
µÒÁáººÂ×è¹¤íÒ¢ÍÅ§·ÐàºÕÂ¹
ãË�
¼Ù�¢ÍÅ§·ÐàºÕÂ¹ËÃ×Í
¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨

10 ¹Ò·Õ ¡ÃÁÊ�§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
»¡¤ÃÍ§·�Í§¶Ôè¹

(1. ÃÐÂÐàÇÅÒ :
10 ¹Ò·Õ
(ÃÐºØÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ¨ÃÔ§)
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹
¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº
¤×Í à·ÈºÒÅ
àÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 30 ¹Ò·Õ



14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹
µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
ËÃ×Í
ºÑµÍ×è¹·ÕèÍÍ¡ ãË�â´Â
Ë¹�ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·ÕèÁÕ
ÃÙ»¶�ÒÂ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò

- 1 1 ªØ´ -

2) ·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹Ò

- 1 1 ªØ´ -

3)

ÊÁØ´ºÑªÕà§Ô½Ò¡
¸¹Ò¤ÒÃ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
(¡Ã³Õ·Õè¼Ù�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ
ÂÑ§ªÕ¾¼Ù�»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑº
à§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ
ÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
¼�Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ)

- 1 1 ªØ´ -

4)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨
(¡Ã³ÕÁÍºÍíÒ¹Ò¨
ãË�´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá·¹)

- 1 0 ©ºÑº -

5)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
ËÃ×ÍºÑµÃÍ×è¹·ÕèÍÍ¡ãË�
â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õè
ÁÕÃÙ»¶�ÒÂ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
¢Í§¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨
(¡Ã³ÕÁÍºÍíÒ¹Ò¨
ãË�´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá·¹)

- 1 1 ªØ´ -

6) ÊÁØ´ºÑªÕà§Ô½Ò¡ - 1 1 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹
µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¸¹Ò¤ÒÃ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
¢Í§¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨
(¡Ã³Õ¼Ù�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ
ÂÑ§ªÕ¾¼Ù�»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑº
à§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ
»ÃÐÊ§¤�¢ÍÃÑºà§Ô¹àºÕéÂ
ÂÑ§ªÕ¾¼Ù�ÊÙ§ÍÒÂØ¼�Ò¹
¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

äÁ�¾ºàÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
äÁ�ÁÕ¢�ÍÁÙÅ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÏ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É�
Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í öðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ

2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃâÍ¹ãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃâÍ¹ãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹
2. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ
3. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
4. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§¾.È. 2556

2) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 2 Ê¶Ò¹·ÕèÂ×è¹áºº
¤íÒ¢ÍáÅÐáººãºÍ¹ØÒµ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2556

3) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãË�ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂ
á¡�¼Ù�ä´�ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ »ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2557

4) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§¾.È. 2542 áÅÐá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2550
5. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ / ÊÑ§¤Á
6. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: Ê�Ç¹¡ÅÒ§, Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤, ·�Í§¶Ôè¹
7. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº

¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 30 ÇÑ¹

8. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

9. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃâÍ¹ãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
12/05/2015 12:36

10. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ

¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ (¡ÒÃªíÒÃÐ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»�´ÃÑºàÇÅÒ ñõ.óð¹.)

11. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ËÒ¡¼Ù�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ»ÃÐÊ§¤�¨ÐâÍ¹¡Ô¨¡ÒÃ µÒÁ·Õèä´�ÃÑºÍ¹ØÒµãË�á¡ºØ¤¤ÅÍ×è¹ãË�Â×è¹¤íÒ¢ÍâÍ¹ãºÍ¹ØÒµ
µÒÁáºº ¸¾.¹.õ ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂàÍ¡ÊÒÃáÅÐËÅÑ¡°Ò¹·Õè¶Ù¡µ�Í§¤Ãº¶�Ç¹



ËÁÒÂàËµØ :
ñ .ËÒ¡àËç¹Ç�Ò¤íÒ¢ÍäÁ�¶Ù¡µ�Í§ËÃ×ÍÂÑ§¢Ò´àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹ã´ áÅÐäÁ�ÍÒ¨á¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁ ä´�ã¹¢³Ð¹Ñé¹¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐ¼Ù�Â×è¹¤íÒ

¢Í¨Ðµ�Í§Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§ áÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹¾Ã�ÍÁ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
á¡�ä¢ / à¾ÔèÁàµÔÁ ËÒ¡¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢ÍäÁ�´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢ / à¾ÔèÁàµÔÁä´�ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Í¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¤×¹¤íÒ¢Í
áÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ò. ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¨ÐÂÑ§äÁ�¾Ô¨ÒÃ³Ò¤íÒ¢Í áÅÐÂÑ§äÁ�¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ ¨¹¡Ç�Ò¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢¤íÒ¢Í
ËÃ×ÍÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾ÔèÁàµÔÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§¹Ñé¹àÃÕÂºÃ�ÍÂáÅ�Ç

ó. ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃµÒÁ¤Ù�Á×ÍàÃÔèÁ¹ÑºËÅÑ§¨Ò¡à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Íä´�µÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢Í áÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹áÅ�Ç
àËç¹Ç�ÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹

ô. ·Ñé§¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒÃá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í·ÃÒºÀÒÂã¹ ÷ ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅ�ÇàÊÃç¨·Ò§¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¤Ê�
(Email) ËÃ×ÍËÒ¡»ÃÐÊ§¤�ãË�¨Ñ´Ê�§¼ÅãË�·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� â»Ã´á¹º«Í§¨�ÒË¹�Ò¶Ö§µÑÇ·�Ò¹àÍ§ãË�ªÑ´à¨¹ ¾Ã�ÍÁµÔ´áÊµÁ»�ÊíÒËÃÑº
¤�Òä»ÃÉ³ÕÂ�Å§·ÐàºÕÂ¹µÒÁÍÑµÃÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â¨íÒ¡Ñ´¡íÒË¹´

¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐ
µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹¢Í§
àÍ¡ÊÒÃµÒÁÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹·Õè¡íÒË¹´áÅÐÊ�§àÃ×èÍ§
ãË�ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨
¹éíÒÁÑ¹

1 ÇÑ¹ ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ -

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº
¾Ô¨ÒÃ³Ò/µÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº

27 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

-

3)
¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹ØÒµ 2 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

-

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 30 ÇÑ¹
12. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
13. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°



15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹
àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
¤íÒ¢ÍâÍ¹ãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
(áºº¸¾.¹.õ)

¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ 1 0 ©ºÑº (¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ)

2)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨
(¶�ÒÁÕ) ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹¢Í§¼Ù�ÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨áÅÐ¼Ù�ÃÑºÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨

- 1 0 ªØ´ (¾Ã�ÍÁ»�´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»�µÒÁ»ÃÐÁÇÅ
ÃÑÉ®Ò¡Ã /
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§à©¾ÒÐºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
·Ñé§¢Í§ ¼Ù�ÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨ áÅÐ¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨)

3)
ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃáÊ´§
ÊÔ·¸Ôãª�·Õè´Ô¹¢Í§¼Ù�ÃÑº
âÍ¹ãºÍ¹ØÒµ

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

4) ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ (à´ÔÁ)

ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

5)

ÊíÒà¹ÒÊÑÒ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÑÂËÃ×Í
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁ
¡®ËÁÒÂá¡�¼Ù�ä´�ÃÑº
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂ
ÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ
»ÃÐàÀ· ·Õè ó

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

6) Í×è¹æ (¶�ÒÁÕ) - 0 0 ªØ´ -

14. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 200 ºÒ·



15. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«�
ÍÒ¤ÒÃºÕ ªÑé¹ òð àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµ á¢Ç§ / à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ô÷ñõ
ËÁÒÂàËµØ-
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ÃÑº¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ (www.doeb.go.th) ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«�
ÍÒ¤ÒÃºÕ ªÑé¹ ñù àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ Ṍ ÃÑ§ÊÔµá¢Ç§ / à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ôñññ
ËÁÒÂàËµØ-
3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ (àÅ¢·Õè 1 ¶. ¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)
4) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò àÇçºä«·� www.sananrak.go.th

16. µÑÇÍÂ�Ò§áºº¿ÍÃ�Á µÑÇÍÂ�Ò§ áÅÐ¤Ù�Á×Í¡ÒÃ¡ÃÍ¡
1) áºº ¸¾.¹. õ à»�¹ä»µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ àÃ×èÍ§¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ·
·Õè ò Ê¶Ò¹·ÕèÂ×è¹áºº¤íÒ¢ÍáÅÐáººãºÍ¹ØÒµ ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè ó ¾.È. òõõö



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ (ÃÐÂÐ·Õè 1 : ¢Ñé¹µÍ¹ÍÍ¡¤íÒÊÑè§ÃÑº¤íÒ¢ÍÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ)
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ (ÃÐÂÐ·Õè 1 : ¢Ñé¹µÍ¹ÍÍ¡¤íÒÊÑè§
ÃÑº¤íÒ¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ)

2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556

2) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¤Çº¤ØÁäÍ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2550 áÅÐ·Õèá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ·ÕèÍÍ¡µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§´Ñ§¡Å�ÒÇ
3) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ÃÐººä¿¿�ÒáÅÐÃÐºº»�Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¿�Ò¼�Ò¢Í§Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ ¾.È. 2556
4) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2552 áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ·ÕèÍÍ¡µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§´Ñ§¡Å�ÒÇ
5) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 2 Ê¶Ò¹·ÕèÂ×è¹áºº

¤íÒ¢ÍáÅÐáººãºÍ¹ØÒµ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2556
6) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãË�ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂ

á¡�¼Ù�ä´�ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2557
7) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§¾.È. 2542 áÅÐá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2550

6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: Ê�Ç¹¡ÅÒ§, Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤, ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ äÁ�ÁÕ

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 0 ÇÑ¹
9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ

¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ (ÃÐÂÐ·Õè 1
: ¢Ñé¹µÍ¹ÍÍ¡¤íÒÊÑè§ÃÑº¤íÒ¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ) 12/05/2015 12:13

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)



12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ñ. ¼Ù�ÃÑºãºÍ¹ØÒµÃÒÂã´»ÃÐÊ§¤�·Õè¨Ðá¡ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÅÑ¡É³Ð¢Í§Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ ãË�áµ¡µ�Ò§ä»¨Ò¡·Õèä´ÃÑº

Í¹ØÒµµ�Í§Â×è¹¢Íá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§µÒÁáºº ¸¾.¹ .ô
2. µ�Í§äÁ�¢Ñ´µ�Í¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§¡®ËÁÒÂÇ�Ò

´�ÇÂ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáË�§ªÒµÔ à»�¹µ�¹
ó. á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³áºº¡�ÍÊÃ�Ò§ áÅÐÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³µ�Í§ÁÕÅÑ¡É³Ðà»�¹ä»µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§

¾.È. òõõò
ËÁÒÂàËµØ :

ñ. ËÒ¡àËç¹Ç�Ò¤íÒ¢ÍäÁ�¶Ù¡µ�Í§ËÃ×ÍÂÑ§¢Ò´àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹ã´áÅÐäÁ�ÍÒ¨á¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁä´�ã¹¢³Ð¹Ñé¹¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐ
¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ðµ�Í§Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§ áÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹¾Ã�ÍÁ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒãË�¼Ù�Â×è¹
¤íÒ¢Í´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁËÒ¡¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢ÍäÁ�´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁä´�ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Í
¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¤×¹¤íÒ¢ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ò. ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¨ÐÂÑ§äÁ�¾Ô¨ÒÃ³Ò¤íÒ¢Í áÅÐÂÑ§äÁ�¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨¹¡Ç�Ò¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢
¤íÒ¢ÍËÃ×ÍÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾ÔèÁàµÔÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§¹Ñé¹àÃÕÂºÃ�ÍÂáÅ�Ç

ó. ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃµÒÁ¤Ù�Á×ÍàÃÔèÁ¹ÑºËÅÑ§¨Ò¡à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Íä´�µÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢Í áÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹
áÅ�ÇàËç¹Ç�ÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹

ô. ·Ñé§¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒÃá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í·ÃÒºÀÒÂã¹ ÷ ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅ�ÇàÊÃç¨·Ò§¨´ËÁÒÂ
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¤Ê� (Email) ËÃ×ÍËÒ¡»ÃÐÊ§¤�ãË�¨Ñ´Ê�§¼ÅãË�·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�â»Ã´á¹º«Í§¨�ÒË¹�Ò¶Ö§µÑÇ·�Ò¹àÍ§ãË�ªÑ´à¨¹
¾Ã�ÍÁµÔ´áÊµÁ»�ÊíÒËÃÑº¤�Òä»ÃÉ³ÕÂ�Å§·ÐàºÕÂ¹µÒÁÍÑµÃÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â¨íÒ¡Ñ´¡íÒË¹´

13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐµÃÇ¨ÊÍº
¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§¢Í§¤íÒ¢ÍáÅÐ¤ÇÒÁ
¤Ãº¶�Ç¹¢Í§àÍ¡ÊÒÃµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õè¡íÒË¹´áÅÐÊ�§
àÃ×èÍ§ãË�ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨
¹éíÒÁÑ¹

1 ÇÑ¹ ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ -

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº¾Ô¨ÒÃ³Ò/
µÃÇ¨ÊÍº
- àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¤íÒ¢Í
- µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·Õèàº×éÍ§µ�¹
- á¼¹¼Ñ§â´ÂÊÑ§à¢»
- á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³
- áºº¡�ÍÊÃ�Ò§ÃÐºº¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂÃÐºº¤Çº¤ØÁÁÅ¾ÔÉÃÐºº·�Í

42 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

-



·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

¹éíÒÁÑ¹ÃÐºº·�Í´Ñºà¾ÅÔ§ÃÐºººíÒºÑ´
¹éíÒàÊÕÂËÃ×ÍáÂ¡¹éíÒ»¹à»��Í¹¹éíÒÁÑ¹
ÃÐººÍØ»¡Ã³�¹ÔÃÀÑÂ
- áººÃÐººä¿¿�ÒÃÐºº»�Í§¡Ñ¹
ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¿�Ò¼�Ò
- ÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃ�Ò§Í×è¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ
- ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
á¢ç§áÃ§áÅÐÃÐºº·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§

3)
¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

Å§¹ÒÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¨�§
¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

2 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

-

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹
14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¼Ù�ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
/ ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§
·Ø¡Ë¹�Ò)

2)

ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹ ¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
/ ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§
·Ø¡Ë¹�Ò)

3)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§
¹ÔµÔºØ¤¤Å

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨
¡ÒÃ¤�Ò

1 0 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å /
ÍÍ¡ãË�äÁ�à¡Ô¹ö
à ×́Í¹ / ÃÑºÃÍ§
ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ�Í§
·Ø¡Ë¹�Ò)



15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹
àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
¤íÒ¢Íá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
(áºº¸¾.¹.ô)

¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ 1 0 ©ºÑº (¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ)

2)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨
(¶�ÒÁÕ) ¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
¢Í§¼Ù�ÁÍºÍíÒ¹Ò¨áÅÐ
¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨

- 1 0 ªØ´ (¾Ã�ÍÁ»�´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»�µÒÁ»ÃÐÁÇÅ
ÃÑÉ®Ò¡Ã /
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§à©¾ÒÐºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
·Ñé§¢Í§ ¼Ù�
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨áÅÐ¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨)

3) ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ (à´ÔÁ)

ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

4)

ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃáÊ´§
ÊÔ·¸Ôãª�·Õè´Ô¹¡Ã³Õ¢ÂÒÂ
á¹Çà¢µÊ¶Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

5)

ÊíÒà¹ÒàÍ¡ÊÒÃáÊ´§Ç�Ò
¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµÁÕ
ÊÔ·¸Ôãª�·Õè´Ô¹ËÃ×Í
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ãª�
·Õè´Ô¹ËÃ×Í
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕË¹�Ò·Õè
´ÙáÅáÅÐÃÑº¼Ô´ªÍº·Õè´Ô¹
´Ñ§¡Å�ÒÇ

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

6)

ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ
¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ
¼Ñ§àÁ×Í§

¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃ
áÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§

0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

7) á¼¹¼Ñ§â´ÂÊÑ§à¢» - 3 0 ªØ´ (ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹
àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³áÅÐáºº
¡�ÍÊÃ�Ò§ÃÐºº¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂÃÐºº¤Çº¤ØÁ
ÁÅ¾ÔÉÃÐºº·�Í¹éíÒÁÑ¹
ÃÐºº·�Í´Ñºà¾ÅÔ§ÃÐºº
ºíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂËÃ×ÍáÂ¡
¹éíÒ»¹à»��Í¹¹éíÒÁÑ¹ÃÐºº
ÍØ»¡Ã³�¹ÔÃÀÑÂáºº
ÃÐººä¿¿�ÒÃÐºº
»�Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡
¿�Ò¼�ÒáÅÐÊÔè§»ÅÙ¡ÊÃ�Ò§
Í×è¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ

Å§¹ÒÁ·Ø¡Ë¹�Ò)

8)
ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¤ÇÒÁ
ÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§áÅÐ
ÃÐºº·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§

- 1 0 ªØ´ (ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
Å§¹ÒÁ·Ø¡Ë¹�Ò)

9)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ

- 1 0 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Õè
ãºÍ¹ØÒµ)

10)

ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×ÍÍ¹ØÒµ
¾Ã�ÍÁ´�ÇÂÊíÒà¹Ò
á¼¹¼Ñ§·Õèä´�ÃÑºÍ¹ØÒµ
·íÒ·Ò§àª×èÍÁ¶¹¹
ÊÒ¸ÒÃ³ÐËÃ×Í·Ò§
ËÅÇ§ËÃ×Í¶¹¹Ê�Ç¹
ºØ¤¤ÅËÃ×ÍÊíÒà¹Ò
Ë¹Ñ§Ê×ÍÍ¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ
´�ÇÂÊíÒà¹Òá¼¹¼Ñ§·Õè
ä´�ÃÑºÍ¹ØÒµ·íÒÊÔè§
Å�Ç§ÅéíÒÅíÒ¹éíÒ

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

11)

ÊíÒà¹ÒÊÑÒ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÑÂËÃ×Í
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁ

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹
àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¡®ËÁÒÂá¡�¼Ù�ä´�ÃÑº
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹
à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè
ó

12) Í×è¹æ (¶�ÒÁÕ) - 0 0 ªØ´ -

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
äÁ�ÁÕ¢�ÍÁÙÅ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«�
ÍÒ¤ÒÃºÕ ªÑé¹ òð àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµá¢Ç§/à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ô÷ñõ
ËÁÒÂàËµØ-
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ÃÑº¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ (www.doeb.go.th) ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«�
ÍÒ¤ÒÃºÕ ªÑé¹ ñù àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµ á¢Ç§/à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ôñññ
ËÁÒÂàËµØ

3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò àÇçºä«·� www.sananrak.go.th

18. µÑÇÍÂ�Ò§áºº¿ÍÃ�Á µÑÇÍÂ�Ò§ áÅÐ¤Ù�Á×Í¡ÒÃ¡ÃÍ¡
1) áºº ¸¾.¹. ô à»�¹ä»µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ àÃ×èÍ§ ¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
»ÃÐ àÀ··Õè ò Ê¶Ò¹·Õè Â×è ¹áºº¤í Ò¢Í áÅÐáººãºÍ¹ØÒµ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô ¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐ àÀ··Õè ó
¾.È. òõõö



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
(ÃÐÂÐ·Õè 2 : ¢Ñé¹µÍ¹ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ)
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ (ÃÐÂÐ·Õè 2 : ¢Ñé¹µÍ¹ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ)
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556

2) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¤Çº¤ØÁäÍ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2550 áÅÐ·Õèá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ·ÕèÍÍ¡µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§´Ñ§¡Å�ÒÇ
3) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ÃÐººä¿¿�ÒáÅÐÃÐºº»�Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¿�Ò¼�Ò¢Í§Ê¶Ò¹·Õè»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ ¾.È. 2556
4) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2552 áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ·ÕèÍÍ¡µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§´Ñ§¡Å�ÒÇ
5) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 2 Ê¶Ò¹·ÕèÂ×è¹áºº¤íÒ¢Í

áÅÐáººãºÍ¹ØÒµ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2556
6) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãË�ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂ

á¡�¼Ù�ä´�ÃÑº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2557
7) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2542 áÅÐá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2550

2. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
3. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: Ê�Ç¹¡ÅÒ§, Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤, ·�Í§¶Ôè¹
4. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ

á¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 30ÇÑ¹

5. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

5. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹ (ÃÐÂÐ·Õè
2 : ¢Ñé¹µÍ¹ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ) 12/05/2015 12:26

6. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110
â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ (¡ÒÃªíÒÃÐ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»�´ÃÑºàÇÅÒñõ.óð¹.)



7. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ Õ̧¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ñ. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµá¡�ä¢à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ ¨Ð¡ÃÐ·íÒä´�¡çµ�ÍàÁ×èÍ¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµä´�

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáÅ�ÇàÊÃç¨¶Ù¡µ�Í§µÃ§µÒÁ·Õè¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§¡íÒË¹´ÁÕ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº
áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¶Ñ§ à¡çº¹éíÒÁÑ¹ÃÐºº·�Í¹éíÒÁÑ¹áÅÐÍØ»¡Ã³�ÃÐººä¿¿�ÒÃÐºº»�Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¿�Ò¼�ÒÃÐºº»�Í§¡Ñ¹
áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ¤Ãº¶�Ç¹

ò. µ�Í§äÁ�¢Ñ´µ�Í¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ àª�¹ ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´Å�ÍÁáË�§ªÒµÔ à»�¹µ�¹

ó. ¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºáÅÐµÃÇ¨ÊÍº´�Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµ�Í§ÁÕÅÑ¡É³Ðà»�¹ä»µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ
¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. òõõò

ËÁÒÂàËµØ :
ñ. ËÒ¡àËç¹Ç�Ò¤íÒ¢ÍäÁ�¶Ù¡µ�Í§ËÃ×ÍÂÑ§¢Ò´àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹ã´áÅÐäÁ�ÍÒ¨á¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁä´�ã¹¢³Ð¹Ñé¹¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐ

¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ðµ�Í§Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§áÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹¾Ã�ÍÁ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒãË�¼Ù�Â×è¹
¤íÒ¢Í´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁËÒ¡¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢ÍäÁ�´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁä´�ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Í¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¤×¹¤íÒ¢ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ò. ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¨ÐÂÑ§äÁ�¾Ô¨ÒÃ³Ò¤íÒ¢ÍáÅÐÂÑ§äÁ�¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨¹¡Ç�Ò¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢
¤íÒ¢ÍËÃ×ÍÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾ÔèÁàµÔÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§¹Ñé¹àÃÕÂºÃ�ÍÂáÅ�Ç

ó. ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃµÒÁ¤Ù�Á×ÍàÃÔèÁ¹ÑºËÅÑ§¨Ò¡à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Íä´�µÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍáÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹
áÅ�ÇàËç¹Ç�ÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹

ô. ·Ñé§¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒÃá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í·ÃÒºÀÒÂã¹÷ÇÑ¹¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅ�ÇàÊÃç¨·Ò§¨´ËÁÒÂ
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¤Ê� (Email) ËÃ×ÍËÒ¡»ÃÐÊ§¤�ãË�¨Ñ´Ê�§¼ÅãË�·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ�â»Ã´á¹º«Í§¨�ÒË¹�Ò¶Ö§µÑÇ·�Ò¹àÍ§ãË�ªÑ´à¨¹
¾Ã�ÍÁµÔ´áÊµÁ»� ÊíÒËÃÑº¤�Òä»ÃÉ³ÕÂ�Å§·ÐàºÕÂ¹µÒÁÍÑµÃÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â¨íÒ¡Ñ´¡íÒË¹´

8. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍËÃ×Í¤íÒ¢Í
áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹
¢Í§àÍ¡ÊÒÃµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õè¡íÒË¹´áÅÐ
Ê�§àÃ×èÍ§ãË�ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

1 ÇÑ¹ ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨
¾ÅÑ§§Ò¹

-

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº
¾Ô¨ÒÃ³Ò/µÃÇ¨ÊÍº
- Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐÊÔè§¡�ÍÊÃ�Ò§
- ¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº¶Ñ§à¡çº

27 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨

¹éíÒÁÑ¹

-



·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

¹éíÒÁÑ¹ÃÐºº·�Í¹éíÒÁÑ¹áÅÐ
ÍØ»¡Ã³�ÃÐººä¿¿�ÒÃÐºº
»�Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¿�Ò¼�Ò
ÃÐºº»�Í§¡Ñ¹áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ
- àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº

3)
¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹ØÒµ 2 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨

¹éíÒÁÑ¹

-

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 30 ÇÑ¹
7. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
8. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

äÁ�¾ºàÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº¶Ñ§
à¡çº¹éíÒÁÑ¹ÃÐºº·�Í
¹éíÒÁÑ¹áÅÐÍØ»¡Ã³�
ÃÐººä¿¿�ÒáÅÐ
ÃÐºº»�Í§¡Ñ¹
ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡¿�Ò¼�Ò
ÃÐºº»�Í§¡Ñ¹áÅÐ
ÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ

- 1 0 ªØ´ -

2)

ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Í
Í¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂ
ÊíÒà¹Òá¼¹¼Ñ§·Õè
ä´�ÃÑºÍ¹ØÒµ
·íÒ·Ò§àª×èÍÁ¶¹¹
ÊÒ¸ÒÃ³ÐËÃ×Í

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

·Ò§ËÅÇ§ËÃ×Í
¶¹¹Ê�Ç¹ºØ¤¤Å
ËÃ×ÍÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Í
Í¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂ
ÊíÒà¹Òá¼¹¼Ñ§·Õè
ä´�ÃÑºÍ¹ØÒµ·íÒ
ÊÔè§Å�Ç§ÅéíÒÅíÒ¹éíÒ

3)

ÊíÒà¹ÒÊÑÒ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÑÂËÃ×Í
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁ
ÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁ
¡®ËÁÒÂá¡�¼Ù�
ä´�ÃÑº¤ÇÒÁ
àÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹
à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õèó

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

4) Í×è¹æ (¶�ÒÁÕ) - 0 0 ªØ´ -

9. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) ¤Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 200 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ –

2) ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃµỐ µÑé§ÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø¹éíÒÁÑ¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡·Õèä´�ÃÑºÍ¹ØÒµÍÂÙ�¡�Í¹à´ÔÁ¨Ðµ�Í§àÊÕÂ¤Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃÍ¹ØÒµãË�ãª�
ÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø¹éíÒÁÑ¹ã¹Ê�Ç¹·Õèà¾ÔèÁàµÔÁ´�ÇÂà»�¹ä»µÒÁ¢�Í 62 ¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·



17.ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«� ÍÒ¤ÒÃºÕ
ªÑé¹ òð àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµá¢Ç§/à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ô÷ñõ
ËÁÒÂàËµØ-
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ÃÑº¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ (www.doeb.go.th) ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«�
ÍÒ¤ÒÃºÕ ªÑé¹ ñù àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµá¢Ç§/à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ôñññ
ËÁÒÂàËµØ-

3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110
â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò àÇçºä«·� www.sananrak.go.th

µÑÇÍÂ�Ò§áºº¿ÍÃ�Á µÑÇÍÂ�Ò§ áÅÐ¤Ù�Á×Í¡ÒÃ¡ÃÍ¡

1) áºº ¸¾.¹. ò à»�¹ä»µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
»ÃÐàÀ··Õè ò Ê¶Ò¹·ÕèÂ×è¹áºº¤íÒ¢ÍáÅÐáººãºÍ¹ØÒµ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè ó ¾.È. òõõö



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556

2) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õèá¨�§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 2 Ê¶Ò¹·ÕèÂ×è¹áºº¤íÒ¢Í
áÅÐáººãºÍ¹ØÒµ¢Í§¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2556

3) »ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹àÃ×èÍ§ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃã¹¡ÒÃ¨Ñ´ãË�ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´µÒÁ¡®ËÁÒÂá¡�¼Ù�ä´�ÃÑº
¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3 ¾.È. 2557

4) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§¾.È. 2542 áÅÐ·Õèá¡�ä¢à¾ÔèÁàµÔÁ(©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2550
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: Ê�Ç¹¡ÅÒ§, Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤, ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§

¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 30 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 350
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 350
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÊ¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹
12/05/2015 10:48

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 àÇçºä«·� www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ (¡ÒÃªíÒÃÐ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»�´ÃÑº àÇÅÒ ñõ.óð¹.)

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÁÕÍÒÂØ¶Ö§ÇÑ¹·Õè óñ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§»�¹Ñé¹ ¡ÒÃµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµãË�Â×è¹¤íÒ¢ÍµÒÁáºº ¸¾.¹. ó
¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õè¶Ù¡µ�Í§¤Ãº¶�Ç¹ÀÒÂã¹ öð ÇÑ¹ ¡�Í¹ÇÑ¹·ÕèãºÍ¹ØÒµÊÔé¹ÍÒÂ



ËÁÒÂàËµØ :
ñ. ËÒ¡àËç¹Ç�Ò¤íÒ¢ÍäÁ�¶Ù¡µ�Í§ËÃ×ÍÂÑ§¢Ò´àÍ¡ÊÒÃËÃ×ÍËÅÑ¡°Ò¹ã´ áÅÐäÁ�ÍÒ¨á¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁä´�ã¹¢³Ð¹Ñé¹¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐ

¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ðµ�Í§Å§¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§ áÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ/ËÅÑ¡°Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹¾Ã�ÍÁ¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁËÒ¡¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢ÍäÁ�´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢/à¾ÔèÁàµÔÁä´�ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Í¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
¤×¹¤íÒ¢ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ò. ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨�ÒË¹�Ò·Õè¨ÐÂÑ§äÁ�¾Ô¨ÒÃ³Ò¤íÒ¢ÍáÅÐÂÑ§äÁ�¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¨¹¡Ç�Ò¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í¨Ð´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡�ä¢¤íÒ¢Í
ËÃ×ÍÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾ÔèÁàµÔÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁº¡¾Ã�Í§¹Ñé¹àÃÕÂºÃ�ÍÂáÅ�Ç

ó. ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃµÒÁ¤Ù�Á×ÍàÃÔèÁ¹ÑºËÅÑ§¨Ò¡à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¤íÒ¢Íä´�µÃÇ¨ÊÍº¤íÒ¢ÍáÅÐÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹áÅ�Ç
àËç¹Ç�ÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇ�ã¹¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹

ô. ·Ñé§¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒÃá¨�§¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒãË�¼Ù�Â×è¹¤íÒ¢Í·ÃÒºÀÒÂã¹÷ÇÑ¹¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅ�ÇàÊÃç¨·Ò§¨´ËÁÒÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¤Ê�
(Email) ËÃ×ÍËÒ¡»ÃÐÊ§¤�ãË�¨Ñ´Ê�§¼ÅãË�·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� â»Ã´á¹º«Í§¨�ÒË¹�Ò¶Ö§µÑÇ·�Ò¹àÍ§ãË�ªÑ´à¨¹¾Ã�ÍÁµÔ´áÊµÁ»�
ÊíÒËÃÑº¤�Òä»ÃÉ³ÕÂ�Å§·ÐàºÕÂ¹µÒÁÍÑµÃÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·ä»ÃÉ³ÕÂ�ä·Â¨íÒ¡Ñ´¡íÒË¹´

¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ / Ë¹�ÇÂ§Ò¹
·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ à¨�ÒË¹�Ò·ÕèÃÑº¤íÒ¢ÍáÅÐ
µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µ�Í§
¢Í§¤íÒ¢ÍáÅÐ¤ÇÒÁ¤Ãº¶�Ç¹
¢Í§àÍ¡ÊÒÃµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ
àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹·Õè¡íÒË¹´áÅÐ
Ê�§àÃ×èÍ§ãË�ÊíÒ¹Ñ¡
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

1 ÇÑ¹ ¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ -

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�ÒË¹�Ò·Õè¼Ù�ÃÑº¼Ô´ªÍº
¾Ô¨ÒÃ³Ò/µÃÇ¨ÊÍº - ¼Å
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
- àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº
â´ÂÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò´Ñ§¹Õé
- ¡Ã³ÕÂ×è¹àÃ×èÍ§ã¹à ×́Í¹
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ãª�ÃÐÂÐàÇÅÒ
¾Ô¨ÒÃ³Ò 42 ÇÑ¹ - ¡Ã³Õ
Â×è¹àÃ×èÍ§ã¹à ×́Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Áãª�
ÃÐÂÐàÇÅÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò 72 ÇÑ¹

42 ¶Ö§ 72
ÇÑ¹

ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

-

3)
¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

Å§¹ÒÁã¹ãºÍ¹ØÒµ 2 ÇÑ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

-

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ¶Ö§ 75 ÇÑ¹



13. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

14. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹
àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
/ ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§
·Ø¡Ë¹�Ò)

2)

ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹ ¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§ 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò
/ ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§
·Ø¡Ë¹�Ò)

3)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤�Ò 0 1 ªØ´ (¾Ã�ÍÁ»�´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»�µÒÁ»ÃÐÁÇÅ
ÃÑÉ®Ò¡Ã/ ÃÑºÃÍ§
ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ�Í§
à©¾ÒÐºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
·Ñé§¢Í§¼Ù�ÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨áÅÐ¼Ù�ÃÑºÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

¤íÒ¢Íµ�ÍÍÒÂØ
ãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
(áºº¸¾.¹. ó)

¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ 1 0 ©ºÑº (¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ)

2) ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ

ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹

0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)

3)

ÊíÒà¹ÒÊÑÒ
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂÀÑÂËÃ×Í
¡ÃÁ¸ÃÃÁ�
»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¤ÇÒÁ
ÃÑº¼Ô´ªÍºµÒÁ

- 0 1 ªØ´ (ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ�Í§·Ø¡Ë¹�Ò)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¡®ËÁÒÂá¡�¼Ù�
ä´�ÃÑº¤ÇÒÁ
àÊÕÂËÒÂ¨Ò¡ÀÑÂÍÑ¹
à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õèó

4) Í×è¹æ (¶�ÒÁÕ) - 0 0 ªØ´ -

15. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) ¤Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»ÃÐàÀ··Õè 3
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 200 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -
2) ¤Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃÍ¹ØÒµãË�ãª�ÀÒª¹ÐºÃÃ¨Ø¹éíÒÁÑ¹à»�¹ä»µÒÁ¢�Í 62 ¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±�ÇÔ̧ Õ¡ÒÃáÅÐà§×èÍ¹ä¢
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃá¨�§¡ÒÃÍ¹ØÒµáÅÐÍÑµÃÒ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§ ¾.È. 2556
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·

16. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¸ØÃ¡Ô¨¹éíÒÁÑ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁà¾Åç¡«� ÍÒ¤ÒÃºÕ
ªÑé¹ òð àÅ¢·Õè õõõ / ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµ á¢Ç§/à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ô÷ñõ
ËÁÒÂàËµØ-
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ÃÑº¢�ÍÃ�Í§àÃÕÂ¹¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹ (www.doeb.go.th) ÈÙ¹Â�àÍ¹à¹ÍÃ�ÂÕè¤ÍÁ
à¾Åç¡«�ÍÒ¤ÒÃºÕ ªÑé¹ñù àÅ¢·Õèõõõ/ò ¶¹¹ÇÔÀÒÇ ṌÃÑ§ÊÔµ á¢Ç§/à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï ñðùðð
â·ÃÈÑ¾·� : ð - ò÷ùô - ôñññ
ËÁÒÂàËµØ-
3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)
4) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢Íµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ́ á»Å§Ã×éÍ¶Í¹ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢Íµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§Ã×éÍ¶Í¹ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 5 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢Íµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§Ã×éÍ¶Í¹ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
21/05/2558 17:06

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
ãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ (µÒÁÁÒµÃÒ 21) áÅÐÍ¹ØÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ (µÒÁÁÒµÃÒ 22)
ãË�ãªä´�µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´äÇã¹ãºÍ¹ØÒµ¶�Ò¼Ùä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ»ÃÐÊ§¤�¨Ð¢ÍµÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ¨Ðµ�Í§Â×è¹
¤íÒ¢Í¡Í¹ãºÍ¹ØÒµÊÔé¹ÍÒÂØáÅÐàÁ×èÍä´�Â×è¹¤íÒ¢Í´Ñ§¡ÅÒÇáÅ�ÇãË´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµ�Íä»ä´¨¹¡Ç�Òà¨Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹¨ÐÊÑè§äÁ
Í¹ØÒµãË�µÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ¹Ñé¹



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢Íµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ
àÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Íµ�ÍÍÒÂØ
ãºÍ¹ØÒµ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢Íµ�ÍÍÒÂØãºÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Íµ�ÍÍÒÂØ
ãºÍ¹ØÒµ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ
ãºÍ¹ØÒµÇ�Ò¶Ö§¢Ñé¹µÍ¹ã´
áÅÐá¨�§ãË�¼Ø�¢Íµ�ÍÍÒÂØ
ãºÍ¹ØÒµ·ÃÒº (¹.1)

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Íµ�ÍÍÒÂØ
ãºÍ¹ØÒµ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 5 ÇÑ¹
14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) áºº¤íÒ¢Íµ�ÍÍÒÂØ
ãºÍ¹ØÒµ

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
´Ñ´á»Å§ÍÒ¤ÒÃÃ×éÍ
¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶
áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡
¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÂ×è¹
(áºº ¢. 5)

2)

ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§
Ã×éÍ¶Í¹ËÃ×Í
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ

- 0 1 ªØ´ -

3)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹
(áºº¹. 4)
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃ
ÁÕÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ -

4)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ ¢Í§
¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
(áºº¹. 4)
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃ
ÁÕÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ -



16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ ©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ (àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ́ á»Å§ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 32
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 32
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. òõòò ¡¯¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. òõòò
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 15 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
µÒÁÁÒµÃÒ 32 21/05/2558 16:32

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.
»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)

12. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹á¨�§áÅÐàÊÕÂ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹
·�Í§¶Ôè¹ã¹¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
¢ÍãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§ËÃ×Í
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
µÒÁÁÒµÃÒ 32)



·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
µÃÇ¨ÊÍº¹Ñ´ÇÑ¹µÃÇ¨

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Í
ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§
ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂ
ÍÒ¤ÒÃµÒÁ
ÁÒµÃÒ 32)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
ÍÒ¤ÒÃ·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§áÅ�ÇàÊÃç¨áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÃÑºÃÍ§Í. 6
áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑºãº ¹.1

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Í
ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§
ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂ
ÍÒ¤ÒÃµÒÁ
ÁÒµÃÒ 32)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 15 ÇÑ¹
13. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
14. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)



15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

áºº¤íÒ¢ÍãºÃÑºÃÍ§
¡ÒÃ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Í
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
(áºº¢.ö)

- 1 0 ªØ´ -

2)

ãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§
ÍÒ¤ÒÃà´ÔÁ·Õèä´�ÃÑº
Í¹ØÒµËÃ×Í
ãºÃÑºá¨�§

- 1 0 ªØ´ -

3)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ
¨Ò¡à¨�Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
(¡Ã³Õ¼Ù�¤ÃÍº¤ÃÍ§
ÍÒ¤ÒÃà»�¹
¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

- 1 0 ªØ´ -

4)

ãºÃÑºÃÍ§ËÃ×Í
ãºÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃ
ãª�ÍÒ¤ÒÃ
(à©¾ÒÐ¡Ã³Õ·ÕèÍÒ¤ÒÃ
·Õè¢ÍÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹
¡ÒÃãª�ä´�ÃÑº
ãºÃÑºÃÍ§ËÃ×Íä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃ
ãª�ÍÒ¤ÒÃÁÒáÅ�Ç)

- 1 0 ªØ´ -

5)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹ÃÑºÃÍ§Ç�Ò
ä´�¤Çº¤ØÁ§Ò¹à»�¹ä»
â´Â¶Ù¡µ�Í§µÒÁ·Õè
ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ

- 1 0 ªØ´ -



15. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ ©ºÑº·Õè ÷ ¾.È. òõòø ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ
¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. òõòò
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·

16. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã Ã�Í§àÃÕÂ¹¼�Ò¹¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
ËÁÒÂàËµØ (1. ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ (www.dpt.go.th)
2. ·Ò§â·ÃÈÑ¾·� (¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 : 0 - 2201 - 8000 , ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 : 0 - 2299 - 4000)
3. ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� (224 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 á¢Ç§Ë�ÇÂ¢ÇÒ§ à¢µË�ÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320
áÅÐ 218/1 ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹ à¢µ¾Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400)
4. ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§ (â·Ã. 0 - 2299 - 4311 - 12)
5. Ã�Í§àÃÕÂ¹´�ÇÂµ¹àÍ§
6. µÙ�ÃÑº¿�§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ (µÑé§ÍÂÙ� ³ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6)

2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ Ã�Í§àÃÕÂ¹µ�Í ¼Ù�Ç�ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
ËÁÒÂàËµØ (¼�Ò¹ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´)
3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢Íà»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢Íà»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ:Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 5 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢Íà»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ 21/05/2558 16:59
11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
¡Ã³Õ¼Ù�ä´ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨ÐºÍ¡àÅÔ¡µÑÇ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹·Õèä´á¨�§ª×èÍäÇËÃ×Í¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹ ¨ÐºÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃà»¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
ãËÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§ãËà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·Í§¶Ôè¹·ÃÒºã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃºÍ¡àÅÔ¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¼Ù�ä´ÃÑºãºÍ¹ØÒµ µ�Í§ÃÐ§Ñº¡ÒÃ
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ·Õèä´ÃÑºÍ¹ØÒµäÇ�¡Í¹¨¹¡Ç�Ò¨Ðä´ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§ª×èÍáÅÐÊ§Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
¤¹ãËÁãË�á¡à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·Í§¶Ôè¹áÅ�Ç



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)
¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢Íà»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹

¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ
1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹

·�Í§¶Ôè¹ã¹¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Í
à»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢Íà»ÅÕèÂ¹
¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹
·�Í§¶Ôè¹ã¹¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Í
à»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
µÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ
ãºÍ¹ØÒµÇ�Ò¶Ö§¢Ñé¹µÍ¹ã´
áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢Íà»ÅÕèÂ¹¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹·ÃÒº (¹.1)

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹
·�Í§¶Ôè¹ã¹¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢Í
à»ÅÕèÂ¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 5 ÇÑ¹
14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)



15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Í·Õèä´�
á¨�§ãË�¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
¤¹à´ÔÁ·ÃÒºÇ�Òä´�ºÍ¡
àÅÔ¡ÁÔãË�à»�¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ
§Ò¹áÅ�Ç¾Ã�ÍÁ
ËÅÑ¡°Ò¹áÊ´§¡ÒÃ
ÃÑº·ÃÒº¢Í§¼Ù�¤Çº¤ØÁ
§Ò¹
¤¹à´ÔÁ (áºº¹. 5)

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍãºÃÑº
á¨�§ºÍ¡àÅÔ¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ
§Ò¹¤¹à´ÔÁáÅÐá¨�§
ª×èÍ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¤¹
ãËÁ�)

2)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§¤ÇÒÁ
ÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�¤Çº¤ØÁ
§Ò¹¤¹ãËÁ�µÒÁ
ÁÒµÃÒ 30
ÇÃÃ¤ÊÍ§ (áºº¹.
8)

- 1 0 ªØ´ (¡Ã³Õ¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍãºÃÑº
á¨�§ºÍ¡àÅÔ¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ
§Ò¹¤¹à´ÔÁáÅÐá¨�§
ª×èÍ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¤¹
ãËÁ�)

3)

ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§´Ñ´á»Å§Ã×éÍ
¶Í¹ËÃ×Íà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂ
ÍÒ¤ÒÃáÅ�Çáµ�¡Ã³Õ

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍãºÃÑº
á¨�§ºÍ¡àÅÔ¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ
§Ò¹¤¹à´ÔÁáÅÐá¨�§
ª×èÍ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¤¹
ãËÁ�)

4)

ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ
ºÍ¡àÅÔ¡¼Ù� ¤Çº¤ØÁ
§Ò¹
(áºº ¹. 7)

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
¤¹à´ÔÁä´�á¨�§ºÍ¡àÅÔ¡
¡ÒÃà»�¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
äÇ�áÅ�ÇáÅÐ¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍãºÃÑº
á¨�§»ÃÐÊ§¤�¨Ðá¨�§
ª×èÍ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¤¹
ãËÁ�ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹
·�Í§¶Ôè¹·ÃÒº)



16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ� www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ (àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 21
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 21
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 , ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�Í

ºÑÑµ·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 21 21/05/2558
14:43

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)

ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
¼Ù�ã´¨Ð¡ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃµÍ§ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ â´Âà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§µÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ
ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµ ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂàËµØ¼ÅãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒºÀÒÂã¹ 45 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�
ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑº¤íÒ¢Íã¹¡Ã³ÕÁÕàËµØ¨íÒà»�¹·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ äÁ�ÍÒ¨ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÂÑ§äÁ�ÍÒ¨ÁÕ¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµä´�
ÀÒÂã¹¡íÒË¹´àÇÅÒãË�¢ÂÒÂàÇÅÒÍÍ¡ä»ä´�ÍÕ¡äÁ�à¡Ô¹ 2 ¤ÃÒÇ ¤ÃÒÇÅÐäÁ�à¡Ô¹ 45 ÇÑ¹ áµ�µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢ÂÒÂ

àÇÅÒ
áÅÐàËµØ¨íÒà»�¹áµ�ÅÐ¤ÃÒÇãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒº¡�Í¹ÊÔé¹¡íÒË¹´àÇÅÒËÃ×ÍµÒÁ·Õèä´�¢ÂÒÂàÇÅÒäÇ�¹Ñé¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§
ÍÒ¤ÒÃ¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
µÃÇ¨ÊÍº¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§
ºÃÔàÇ³á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº
¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
àÃ×èÍ§à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈà¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§
·ËÒÃÏáÅÐ¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.1) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
(¹.1)

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹



14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°

ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ
¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ

©ºÑº¨ÃÔ§
¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ

ÊíÒà¹Ò
Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹ - 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔºØ¤¤Å - 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
áºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
(áºº¢. 1)

- 1 0 ªØ´ -

2)

â©¹´·Õè´Ô¹ ¹.Ê.3
ËÃ×Í Ê.¤.1 ¢¹Ò´à·�Ò
µ�¹©ºÑº·Ø¡Ë¹�Ò¾Ã�ÍÁ
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹Å§¹ÒÁ
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò·Ø¡Ë¹�Ò
¡Ã³Õ¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ
äÁ�ãª�à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹µ�Í§
ÁÕË¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ ¢Í§
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹ãË�
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
ã¹·Õè´Ô¹

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

3)

ãºÍ¹ØÒµãË�ãª�·Õè´Ô¹
áÅÐ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃã¹
¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÃ×Í
ãºÍ¹ØÒµÏ©ºÑºµ�Í
ÍÒÂØËÃ×ÍãºÍ¹ØÒµãË�
ãª�·Õè´Ô¹áÅÐ»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÒÃ (Ê�Ç¹¢ÂÒÂ)
¾Ã�ÍÁà§×èÍ¹ä¢

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

áÅÐá¼¹¼Ñ§·Õè´Ô¹
á¹º·�ÒÂ
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃÍÂÙ�ã¹
¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ)

4)

¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Í
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨µÔ´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»� óð ºÒ·
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹
ËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
¢Í§¼Ù�ÁÍºáÅÐ¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

5)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹áÅÐ ÊíÒà¹Ò
·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹¢Í§¼Ù�ÁÕ
ÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁá·¹¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
(¡Ã³Õà¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹à»�¹
¹ÔµÔºØ¤¤Å)

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

6)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ªÔ´
à¢µ·Õè´Ô¹µ�Ò§à¨�Ò¢Í§

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

7)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
Ê¶Ò»¹Ô¡¼Ù�ÍÍ¡áºº
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�ã¹
»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¤Çº¤ØÁ)

8)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµà»�¹
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃ
ÁÕÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�ã¹
»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

9)

á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³áºº
á»Å¹ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
áººá»Å¹ ·ÕèÁÕÅÒÂÁ×Í
ª×èÍ¾Ã�ÍÁ¡Ñºà¢ÕÂ¹ª×èÍµÑÇ
ºÃÃ¨§áÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô·ÕèÍÂÙ�
¢Í§Ê¶Ò»¹Ô¡áÅÐ
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº µÒÁ
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ ©ºÑº·Õè
10
(¾.È. 2528)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

10)

ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
â¤Ã§ÊÃ�Ò§á¼�¹»¡
ÃÐºØª×èÍà¨�Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
ª×èÍÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
¡�ÍÊÃ�Ò§ª×èÍ¤Ø³ÇØ²Ô·Õè
ÍÂÙ�¢Í§ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�
¤íÒ¹Ç³¾Ã�ÍÁÅ§¹ÒÁ
·Ø¡á¼�¹
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÐÍÒ¤ÒÃ
¾ÔàÈÉÍÒ¤ÒÃ·Õè
¡�ÍÊÃ�Ò§´�ÇÂÇÑÊ´Ø
¶ÒÇÃáÅÐ·¹ä¿
à»�¹Ê�Ç¹ãË�)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃºÒ§
»ÃÐàÀ··ÕèµÑé§ÍÂÙ�ã¹
ºÃÔàÇ³·Õèµ�Í§ÁÕ¡ÒÃ
¤íÒ¹Ç³ãË�ÍÒ¤ÒÃ
ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº
áÃ§ÊÑè¹ÊÐà·×Í¹
¨Ò¡á¼�¹´Ô¹äËÇä´�
µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§
¡íÒË¹´¡ÒÃÃÑº¹éíÒË¹Ñ¡
¤ÇÒÁµ�Ò¹·Ò¹¤ÇÒÁ
¤§·¹¢Í§ÍÒ¤ÒÃáÅÐ
¾×é¹´Ô¹·ÕèÃÍ§ÃÑºÍÒ¤ÒÃ
ã¹¡ÒÃµ�Ò¹·Ò¹
áÃ§ÊÑè¹ÊÐà·×Í¹¢Í§
á¼�¹´Ô¹äËÇ¾.È.
2540 µ�Í§áÊ´§
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ
¤íÒ¹Ç³¡ÒÃÍÍ¡áºº
â¤Ã§ÊÃ�Ò§

11)

¡Ã³Õãª�Ë¹�ÇÂáÃ§à¡Ô¹
¡Ç�Ò¤�Ò·Õè¡íÒË¹´ã¹
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè
6 ¾.È. 2527 àª�¹
ãª�¤�Ò fc > 65
ksc. ËÃ×Í¤�Ò fc’>
173.3 ksc. ãË�
á¹ºàÍ¡ÊÒÃáÊ´§¼Å
¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁ
ÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§¢Í§
ÇÑÊ´Ø·ÕèÃÑºÃÍ§â´Â
Ê¶ÒºÑ¹·Õèàª×èÍ¶×Íä´�
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�¤íÒ¹Ç³áÅÐ¼Ù�
¢ÍÍ¹ØÒµÅ§¹ÒÁ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

12) ¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ·Õèà¢�Ò¢�ÒÂ - 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº
·Õè 48
¾.È. 2540
µ�Í§ÁÕÃÐÂÐ¢Í§
¤Í¹¡ÃÕµ·ÕèËØ�ÁàËÅç¡
àÊÃÔÁËÃ×Í¤Í¹¡ÃÕµËØ�Á
àËÅç¡äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò ·Õè
¡íÒË¹´ã¹
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ËÃ×ÍÁÕ
àÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§ÍÑµÃÒ
¡ÒÃ·¹ä¿¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹
·Õèàª×èÍ¶×Íä´�
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í
Í¹ØÒµ

¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

13)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ
à»�¹¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹¢Í§
Ê¶Ò»¹Ô¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ·Õèµ�Í§ÁÕ
Ê¶Ò»¹Ô¡¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

14)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁà»�¹¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ·Õèµ�Í§ÁÕ
ÇÔÈÇ¡Ã¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

15) áººá»Å¹áÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³§Ò¹

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ÃÐºº¢Í§ÍÒ¤ÒÃµÒÁ
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè
33 (¾.È. 2535)

à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

16)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

17)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐººä¿¿�Ò

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

18)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
¢Í§ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºº»�Í§¡Ñ¹à¾ÅÔ§äËÁ�

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

19)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂáÅÐ
¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éíÒ·Ôé§

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

20)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºº»ÃÐ»Ò

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

21)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐººÅÔ¿µ�

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)



16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õè

àºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ 21/05/2558 16:51
11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
¼Ù�ã´¨Ðà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃµÍ§ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ â´Âà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§µÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ
ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂàËµØ¼Å ãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒºÀÒÂã¹ 45 ÇÑ¹¹Ñºáµ�
ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑº¤íÒ¢Íã¹¡Ã³ÕÁÕàËµØ¨íÒà»�¹·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹äÁ�ÍÒ¨ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ ËÃ×ÍÂÑ§äÁ�ÍÒ¨ÁÕ¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµä´�
ÀÒÂã¹¡íÒË¹´àÇÅÒãË�¢ÂÒÂàÇÅÒÍÍ¡ä»ä´�ÍÕ¡äÁ�à¡Ô¹ 2 ¤ÃÒÇ ¤ÃÒÇÅÐ äÁ�à¡Ô¹ 45 ÇÑ¹ áµ�µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢ÂÒÂ
àÇÅÒáÅÐàËµØ¨íÒà»�¹áµ�ÅÐ¤ÃÒÇãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒº¡�Í¹ÊÔé¹¡íÒË¹´àÇÅÒËÃ×ÍµÒÁ·Õèä´�¢ÂÒÂàÇÅÒäÇ�¹Ñé¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂ
ÍÒ¤ÒÃ¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ
ãª�»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹
µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡Ò
Ã¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·Õè
¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§ºÃÔàÇ³á¼¹
·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº¡®ËÁÒÂ
Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤ÁàÃ×èÍ§à¢µ
»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃà´Ô¹ÍÒ¡ÒÈ
à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§·ËÒÃÏ áÅÐ
¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.1) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
(¹.1)

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹



14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.

2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ

ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ

2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡à¢µ´ØÊÔµ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡à¢µ´ØÊÔµ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·Õè

àºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ 21/05/2558 16:51
11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
¼Ù�ã´¨Ðà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃµÍ§ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ â´Âà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§µÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ
ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂàËµØ¼Å ãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒºÀÒÂã¹ 45 ÇÑ¹¹Ñºáµ�
ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑº¤íÒ¢Íã¹¡Ã³ÕÁÕàËµØ¨íÒà»�¹·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹äÁ�ÍÒ¨ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ ËÃ×ÍÂÑ§äÁ�ÍÒ¨ÁÕ¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµä´�
ÀÒÂã¹¡íÒË¹´àÇÅÒãË�¢ÂÒÂàÇÅÒÍÍ¡ä»ä´�ÍÕ¡äÁ�à¡Ô¹ 2 ¤ÃÒÇ ¤ÃÒÇÅÐ äÁ�à¡Ô¹ 45 ÇÑ¹ áµ�µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢ÂÒÂ
àÇÅÒáÅÐàËµØ¨íÒà»�¹áµ�ÅÐ¤ÃÒÇãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒº¡�Í¹ÊÔé¹¡íÒË¹´àÇÅÒËÃ×ÍµÒÁ·Õèä´�¢ÂÒÂàÇÅÒäÇ�¹Ñé¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢ÍÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂ
ÍÒ¤ÒÃ¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃ
ãª�»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹
µÒÁ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡Ò
Ã¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍºÊ¶Ò¹·Õè
¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§ºÃÔàÇ³á¼¹
·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº¡®ËÁÒÂ
Í×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤ÁàÃ×èÍ§à¢µ
»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃà´Ô¹ÍÒ¡ÒÈ
à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§·ËÒÃÏ áÅÐ
¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.1) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµà¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
(¹.1)

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹



14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.

2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ

ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ

2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡à¢µ´ØÊÔµ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡à¢µ´ØÊÔµ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ́ á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè̈ Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ·Ò§à¢�Ò – ÍÍ¡¢Í§Ã¶
à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹µÒÁÁÒµÃÒ 34
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ·Ò§à¢�Ò - ÍÍ¡¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹µÒÁÁÒµÃÒ 34
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò - ÍÍ¡¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹µÒÁÁÒµÃÒ 34 21/05/2558 16:18

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ

¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
Ë�ÒÁÁÔãËà¨�Ò¢Í§ËÃ×Í¼Ù¤ÃÍº¤ÃÍ§ÍÒ¤ÒÃ·Õèµ�Í§ÁÕ¾×é¹·Õè ËÃ×ÍÊÔè§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹à¾×èÍãª�à»¹·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡
¢Í§Ã¶µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇã¹ÁÒµÃÒ 8 )9 ( ´Ñ´á»Å§ ËÃ×ÍãªËÃ×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ºØ¤¤ÅÍ×è¹´Ñ´á»Å§ ËÃ×Íãª·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶
áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡¢Í§Ã¶¹Ñé¹à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹·Ñé§¹ÕéäÁ�ÇÒ·Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê�Ç¹àÇ¹áµ�¨Ðä´ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·Í§¶Ôè¹



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ ¾Ã�ÍÁ
àÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§
ºÃÔàÇ³á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº
¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
àÃ×èÍ§à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈà¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§
·ËÒÃÏáÅÐ¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.4) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
(¹.1)

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)



·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹
14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶
áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡
¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹
(áºº¢. 4)

- 1 0 ªØ´ -

2)

â©¹´·Õè´Ô¹¹.Ê. 3
ËÃ×ÍÊ.¤.1 ¢¹Ò´
à·�Òµ�¹©ºÑº·Ø¡
Ë¹�Ò¾Ã�ÍÁà¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹Å§¹ÒÁ
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò·Ø¡
Ë¹�Ò

- 0 1 ªØ´ -

3)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ
¢Í§à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹·Õè
ãË�ãª�à»�¹·Õè

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¨Í´Ã¶ (¡Ã³Õ¼Ù�¢Í
Í¹ØÒµäÁ�ãª�
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹)

4)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ (¡Ã³Õ¼Ù�¢Í
Í¹ØÒµäÁ�ãª�
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹)

- 1 0 ªØ´ -

5)

ÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹áÅÐ
·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹¢Í§¼Ù�
ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ
á·¹¹ÔµÔºØ¤¤Å¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ (¡Ã³Õ¹ÔµÔ
ºØ¤¤Åà»�¹à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹)

- 0 1 ªØ´ -

6)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤íÒ¹Ç³ (¡Ã³Õ
à»�¹ÊÔè§·ÕèÊÃ�Ò§¢Öé¹
à»�¹ÍÒ¤ÒÃà¾×èÍãª�
à»�¹·Õè¨Í´Ã¶)

- 1 0 ªØ´ -

7)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ¢Í§
¼Ù�ÍÍ¡áºº
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÊÔè§·Õè
ÊÃ�Ò§¢Öé¹à»�¹
ÍÒ¤ÒÃà¾×èÍãª�à»�¹·Õè
¨Í´Ã¶)

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

8)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹ (áº
º¹. 4) (¡Ã³Õ·Õè
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ -

9)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹ (áº
º¹. 4) (¡Ã³Õ·Õè
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ -

10)

á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³
áººá»Å¹áÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
áººá»Å¹

- 5 0 ªØ´ -

11)

ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁ
Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍàÅ¢
·ÐàºÕÂ¹¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÊÔè§·Õè
ÊÃ�Ò§¢Öé¹à»�¹
ÍÒ¤ÒÃà¾×èÍãª�à»�¹·Õè
¨Í´Ã¶)

- 1 0 ªØ´ -

12)

ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
ËÃ×Í´Ñ´á»Å§
ÍÒ¤ÒÃËÃ×Í
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ÍÒ¤ÒÃ

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ́ á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè̈ Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ·Ò§à¢�Ò – ÍÍ¡¢Í§Ã¶
à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹µÒÁÁÒµÃÒ 34
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ·Ò§à¢�Ò - ÍÍ¡¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹µÒÁÁÒµÃÒ 34
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò - ÍÍ¡¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹µÒÁÁÒµÃÒ 34 21/05/2558 16:18

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ

¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
Ë�ÒÁÁÔãËà¨�Ò¢Í§ËÃ×Í¼Ù¤ÃÍº¤ÃÍ§ÍÒ¤ÒÃ·Õèµ�Í§ÁÕ¾×é¹·Õè ËÃ×ÍÊÔè§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹à¾×èÍãª�à»¹·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡
¢Í§Ã¶µÒÁ·ÕèÃÐºØäÇã¹ÁÒµÃÒ 8 )9 ( ´Ñ´á»Å§ ËÃ×ÍãªËÃ×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ºØ¤¤ÅÍ×è¹´Ñ´á»Å§ ËÃ×Íãª·Õè¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶
áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡¢Í§Ã¶¹Ñé¹à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹·Ñé§¹ÕéäÁ�ÇÒ·Ñé§ËÁ´ËÃ×ÍºÒ§Ê�Ç¹àÇ¹áµ�¨Ðä´ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·Í§¶Ôè¹



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ ¾Ã�ÍÁ
àÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§
ºÃÔàÇ³á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº
¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
àÃ×èÍ§à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈà¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§
·ËÒÃÏáÅÐ¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.4) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
(¹.1)

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶áÅÐ
·Ò§à¢�Ò-ÍÍ¡¢Í§
Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹)



·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹
14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ
´Ñ´á»Å§ËÃ×Íãª�·Õè
¨Í´Ã¶·Õè¡ÅÑºÃ¶
áÅÐ·Ò§à¢�ÒÍÍ¡
¢Í§Ã¶à¾×èÍ¡ÒÃÍ×è¹
(áºº¢. 4)

- 1 0 ªØ´ -

2)

â©¹´·Õè´Ô¹¹.Ê. 3
ËÃ×ÍÊ.¤.1 ¢¹Ò´
à·�Òµ�¹©ºÑº·Ø¡
Ë¹�Ò¾Ã�ÍÁà¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹Å§¹ÒÁ
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò·Ø¡
Ë¹�Ò

- 0 1 ªØ´ -

3)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ
¢Í§à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹·Õè
ãË�ãª�à»�¹·Õè

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¨Í´Ã¶ (¡Ã³Õ¼Ù�¢Í
Í¹ØÒµäÁ�ãª�
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹)

4)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ (¡Ã³Õ¼Ù�¢Í
Í¹ØÒµäÁ�ãª�
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹)

- 1 0 ªØ´ -

5)

ÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹áÅÐ
·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹¢Í§¼Ù�
ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁ
á·¹¹ÔµÔºØ¤¤Å¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ (¡Ã³Õ¹ÔµÔ
ºØ¤¤Åà»�¹à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹)

- 0 1 ªØ´ -

6)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤íÒ¹Ç³ (¡Ã³Õ
à»�¹ÊÔè§·ÕèÊÃ�Ò§¢Öé¹
à»�¹ÍÒ¤ÒÃà¾×èÍãª�
à»�¹·Õè¨Í´Ã¶)

- 1 0 ªØ´ -

7)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ¢Í§
¼Ù�ÍÍ¡áºº
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÊÔè§·Õè
ÊÃ�Ò§¢Öé¹à»�¹
ÍÒ¤ÒÃà¾×èÍãª�à»�¹·Õè
¨Í´Ã¶)

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

8)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹ (áº
º¹. 4) (¡Ã³Õ·Õè
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ -

9)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹ (áº
º¹. 4) (¡Ã³Õ·Õè
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ -

10)

á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³
áººá»Å¹áÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
áººá»Å¹

- 5 0 ªØ´ -

11)

ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁ
Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍàÅ¢
·ÐàºÕÂ¹¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÊÔè§·Õè
ÊÃ�Ò§¢Öé¹à»�¹
ÍÒ¤ÒÃà¾×èÍãª�à»�¹·Õè
¨Í´Ã¶)

- 1 0 ªØ´ -

12)

ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
ËÃ×Í´Ñ´á»Å§
ÍÒ¤ÒÃËÃ×Í
à¤Å×èÍ¹Â�ÒÂÍÒ¤ÒÃ
ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ÍÒ¤ÒÃ

16. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

17. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ́ á»Å§ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 21
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 21
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
2. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
3. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
4. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

5. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

6. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 21 21/05/2558
ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ

¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�

http://www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)

ËÁÒÂàËµØ
7. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ

¼Ù�ã´¨Ð´Ñ´á»Å§ÍÒ¤ÒÃµÍ§ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ â´Âà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§µÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐ
ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂàËµØ¼ÅãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒºÀÒÂã¹ 45 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�
ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑº¤íÒ¢Íã¹¡Ã³ÕÁÕàËµØ¨íÒà»�¹·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ äÁ�ÍÒ¨ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÂÑ§äÁ�ÍÒ¨ÁÕ¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµä´�
ÀÒÂã¹¡íÒË¹´àÇÅÒãË�¢ÂÒÂàÇÅÒÍÍ¡ä»ä´�ÍÕ¡äÁ�à¡Ô¹ 2 ¤ÃÒÇ ¤ÃÒÇÅÐ äÁ�à¡Ô¹ 45 ÇÑ¹ áµ�µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢ÂÒÂ
àÇÅÒáÅÐàËµØ¨íÒà»�¹áµ�ÅÐ¤ÃÒÇãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒº¡�Í¹ÊÔé¹¡íÒË¹´àÇÅÒËÃ×ÍµÒÁ·Õèä´�¢ÂÒÂàÇÅÒäÇ�¹Ñé¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ



¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�´Ñ´á»Å§
ÍÒ¤ÒÃ¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í
Í¹ØÒµ´Ñ´á»Å§
ÍÒ¤ÒÃ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í
Í¹ØÒµ´Ñ´á»Å§
ÍÒ¤ÒÃ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§
ºÃÔàÇ³á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº
¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
àÃ×èÍ§à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈà¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§
·ËÒÃÏáÅÐ¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í
Í¹ØÒµ´Ñ´á»Å§
ÍÒ¤ÒÃ)

4)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.1) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ´Ñ´á»Å§ÍÒ¤ÒÃ

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í
Í¹ØÒµ´Ñ´á»Å§



·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

(¹.1) ÍÒ¤ÒÃ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹
8. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç

ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
9. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
áºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ
¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ
(áºº¢. 1)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

2)

ãºÍ¹ØÒµ¡�ÍÊÃ�Ò§
ÍÒ¤ÒÃà´ÔÁ·Õèä´�ÃÑº
Í¹ØÒµËÃ×Í
ãºÃÑºá¨�§

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

3)

â©¹´·Õè´Ô¹ ¹.Ê.3
ËÃ×Í Ê.¤.1 ¢¹Ò´
à·�Òµ�¹©ºÑº·Ø¡Ë¹�Ò
¾Ã�ÍÁà¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
Å§¹ÒÁÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò
·Ø¡Ë¹�Ò¡Ã³Õ¼Ù�¢Í
Í¹ØÒµäÁ�ãª�à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Í
ÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§à¨�Ò¢Í§

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

·Õè´Ô¹ãË�¡�ÍÊÃ�Ò§
ÍÒ¤ÒÃ ã¹·Õè´Ô¹

4)

ãºÍ¹ØÒµãË�ãª�·Õè´Ô¹
áÅÐ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃã¹
¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÃ×Í
ãºÍ¹ØÒµÏ©ºÑºµ�Í
ÍÒÂØËÃ×ÍãºÍ¹ØÒµãË�
ãª�·Õè´Ô¹áÅÐ»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÒÃ (Ê�Ç¹¢ÂÒÂ)
¾Ã�ÍÁà§×èÍ¹ä¢áÅÐ
á¼¹¼Ñ§·Õè´Ô¹á¹º·�ÒÂ
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃÍÂÙ�ã¹
¹Ô¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

5)

¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Í
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨µÔ´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»� 30 ºÒ·
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹
ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹
ËÃ×ÍË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
¢Í§¼Ù�ÁÍºáÅÐ¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

6)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹áÅÐÊíÒà¹Ò
·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹¢Í§¼Ù�ÁÕ
ÍíÒ¹Ò¨Å§¹ÒÁá·¹¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹ (¡Ã³Õ
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹à»�¹¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å)

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

7)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ªÔ´
à¢µ·Õè´Ô¹µ�Ò§à¨�Ò¢Í§
(¡Ã³Õ¡�ÍÊÃ�Ò§ÍÒ¤ÒÃ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ªÔ´à¢µ·Õè´Ô¹)

8)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
Ê¶Ò»¹Ô¡¼Ù�ÍÍ¡áºº
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�ã¹
»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

9)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�ã¹
»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

10)

á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³áºº
á»Å¹ÃÒÂ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
áººá»Å¹·ÕèÁÕÅÒÂÁ×Í
ª×èÍ¾Ã�ÍÁ¡Ñºà¢ÕÂ¹ª×èÍµÑÇ
ºÃÃ¨§áÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô·Õè
ÍÂÙ�¢Í§Ê¶Ò»¹Ô¡áÅÐ
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áººµÒÁ
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè
10 (¾.È.2528)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

11)
ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
â¤Ã§ÊÃ�Ò§á¼�¹»¡
ÃÐºØª×èÍà¨�Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ª×èÍÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
¡�ÍÊÃ�Ò§
ª×èÍ¤Ø³ÇØ²Ô·ÕèÍÂÙ�¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�¤íÒ¹Ç³
¾Ã�ÍÁÅ§¹ÒÁ
·Ø¡á¼�¹
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ
ÊÒ¸ÒÃ³ÐÍÒ¤ÒÃ
¾ÔàÈÉÍÒ¤ÒÃ·Õè
¡�ÍÊÃ�Ò§´�ÇÂÇÑÊ´Ø
¶ÒÇÃáÅÐ·¹ä¿ à»�¹
Ê�Ç¹ãË�) ¡Ã³Õ
ÍÒ¤ÒÃºÒ§»ÃÐàÀ··Õè
µÑé§ÍÂÙ�ã¹ºÃÔàÇ³·Õèµ�Í§
ÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ãË�
ÍÒ¤ÒÃÊÒÁÒÃ¶ÃÑº
áÃ§ÊÑè¹ÊÐà·×Í¹ ¨Ò¡
á¼�¹´Ô¹äËÇä´�µÒÁ
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§
¡íÒË¹´¡ÒÃÃÑº¹éíÒË¹Ñ¡
¤ÇÒÁµ�Ò¹·Ò¹¤ÇÒÁ
¤§·¹¢Í§ÍÒ¤ÒÃáÅÐ
¾×é¹´Ô¹·ÕèÃÍ§ÃÑºÍÒ¤ÒÃ
ã¹
¡ÒÃµ�Ò¹·Ò¹
áÃ§ÊÑè¹ÊÐà·×Í¹¢Í§
á¼�¹´Ô¹äËÇ¾.È.
2550 µ�Í§áÊ´§
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ
¤íÒ¹Ç³¡ÒÃÍÍ¡áºº
â¤Ã§ÊÃ�Ò§

12)
¡Ã³Õãª�Ë¹�ÇÂáÃ§à¡Ô¹
¡Ç�Ò¤�Ò·Õè¡íÒË¹´ã¹
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

6 ¾.È. 2527 àª�¹
ãª�¤�Ò fc > 65
ksc. ËÃ×Í¤�Ò fc’>
173.3 ksc. ãË�
á¹ºàÍ¡ÊÒÃáÊ´§¼Å
¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁ
ÁÑè¹¤§á¢ç§áÃ§¢Í§
ÇÑÊ´Ø·ÕèÃÑºÃÍ§â´Â
Ê¶ÒºÑ¹·Õèàª×èÍ¶×Íä´�
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�¤íÒ¹Ç³áÅÐ¼Ù�
¢ÍÍ¹ØÒµÅ§¹ÒÁ

13)

¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ·Õèà¢�Ò¢�ÒÂ
µÒÁ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº
·Õè 48 ¾.È. 2540
µ�Í§ÁÕÃÐÂÐ¢Í§
¤Í¹¡ÃÕµ·ÕèËØ�ÁàËÅç¡
àÊÃÔÁËÃ×Í¤Í¹¡ÃÕµËØ�Á
àËÅç¡äÁ�¹�ÍÂ¡Ç�Ò·Õè
¡íÒË¹´ã¹
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ËÃ×Í
ÁÕàÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§ÍÑµÃÒ
¡ÒÃ·¹ä¿ ¨Ò¡
Ê¶ÒºÑ¹·Õèàª×èÍ¶×Íä´�
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢Í
Í¹ØÒµ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

14)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁà»�¹¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹¢Í§
Ê¶Ò»¹Ô¡¼Ù�¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ·Õèµ�Í§ÁÕ
Ê¶Ò»¹Ô¡¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

15)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁà»�¹¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
¡�ÍÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ·Õèµ�Í§ÁÕ
ÇÔÈÇ¡Ã¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

16)

áººá»Å¹áÅÐ
ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³§Ò¹
ÃÐºº¢Í§ÍÒ¤ÒÃ µÒÁ
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè
33
(¾.È. 2535)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

17)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

18)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐººä¿¿�Ò

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

19)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁáÅÐ
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºº»�Í§¡Ñ¹à¾ÅÔ§äËÁ�

- 1 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

20)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹
ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�ÍÍ¡
àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ÃÐºººíÒºÑ´¹éíÒàÊÕÂáÅÐ
¡ÒÃÃÐºÒÂ¹éíÒ·Ôé§

¾ÔàÈÉ)

21)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐºº»ÃÐ»Ò

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

22)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
ÃÐººÅÔ¿µ�

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃ·Õèµ�Í§Â×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃÑº¡Ã³Õ
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÊÙ§ËÃ×Í
ÍÒ¤ÒÃ¢¹Ò´ãË�
¾ÔàÈÉ)

10. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã Ã�Í§àÃÕÂ¹¼�Ò¹¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
ËÁÒÂàËµØ
1. ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ www.dpt.go.th
2. ·Ò§â·ÃÈÑ¾·� (¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 : 0 - 2201 - 8000 , ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 : 0 - 2299 - 4000)
3. ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� (224 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 á¢Ç§Ë�ÇÂ¢ÇÒ§ à¢µË�ÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320
áÅÐ 218/1 ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹ à¢µ¾Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400)
4. ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§ (â·Ã. 0 - 2299 - 4311 - 12)
5. Ã�Í§àÃÕÂ¹´�ÇÂµ¹àÍ§
6. µÙ�ÃÑº¿�§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ (µÑé§ÍÂÙ� ³ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6)
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ Ã�Í§àÃÕÂ¹µ�Í¼Ù�Ç�ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
ËÁÒÂàËµØ (¼�Ò¹ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´)
3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)





¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 33
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 33
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ : ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. òõòò ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. òõòò
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 25 ÇÑ¹

9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 33
21/05/2558 16:40

11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ
1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.
»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
¡Ã³Õà¨�Ò¢Í§ËÃ×Í¼Ù�¤ÃÍº¤ÃÍ§ÍÒ¤ÒÃ«Öè§äÁ�à»�¹ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐàÀ·¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãª�»ÃÐÊ§¤� ¨Ðãª�ËÃ×ÍÂÔ¹ÂÍÁãË�ºØ¤¤Åã´ãª�
ÍÒ¤ÒÃ´Ñ§¡Å�ÒÇ à¾×èÍ¡Ô¨¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãª�áÅÐ¡Ã³Õà¨�Ò¢Í§ËÃ×Í¼Ù�¤ÃÍº¤ÃÍ§ ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐàÀ·¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãª�ÊíÒËÃÑº
¡Ô¨¡ÒÃË¹Öè§»ÃÐÊ§¤�ãª�à»�¹ÍÒ¤ÒÃ»ÃÐàÀ·¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãª�ÊíÒËÃÑºÍÕ¡¡Ô¨¡ÃÃÁË¹Öè§ ¨Ðµ�Í§ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡
à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ËÃ×Íä´�á¨�§à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹·ÃÒºáÅ�Ç



13. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢ÍÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹
¡ÒÃãª�ÍÒ¤ÒÃ¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

5 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§
ºÃÔàÇ³á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº
¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
àÃ×èÍ§à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈà¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§
·ËÒÃÏáÅÐ¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃ
)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.1) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃ (¹.5)

12 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 25 ÇÑ¹



14. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

15. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)

áºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ
à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃ (áºº¢.
3)

- 1 0 ªØ´ -

2)

ÊíÒà¹ÒËÃ×Í
ÀÒ¾¶�ÒÂàÍ¡ÊÒÃ
áÊ´§¡ÒÃà»�¹
à¨�Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃËÃ×Í
¼Ù�¤ÃÍº¤ÃÍ§
ÍÒ¤ÒÃ

- 0 1 ªØ´ -

3)

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§
¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ¨Ò¡
à¨�Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
(¡Ã³Õ¼Ù�¤ÃÍº¤ÃÍ§
ÍÒ¤ÒÃà»�¹¼Ù�¢Í
Í¹ØÒµ)

- 1 0 ªØ´ -

4) ãºÃÑºÃÍ§ËÃ×Í
ãºÍ¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¡ÒÃãª�ÍÒ¤ÒÃ
(à©¾ÒÐ¡Ã³Õ·Õè
ÍÒ¤ÒÃ·Õè¢Í
Í¹ØÒµà»ÅÕèÂ¹
¡ÒÃãª�ä´�ÃÑº
ãºÃÑºÃÍ§ËÃ×Í
ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ
à»ÅÕèÂ¹¡ÒÃãª�
ÍÒ¤ÒÃÁÒáÅ�Ç)

5)
á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³
áººá»Å¹ÃÒÂ¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íºáººá»Å¹

- 5 0 ªØ´ -

6)

ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
â¤Ã§ÊÃ�Ò§¾Ã�ÍÁ
Å§ÅÒÂÁ×Íª×èÍàÅ¢
·ÐàºÕÂ¹¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
(à©¾ÒÐ¡Ã³Õ·Õè¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§¡ÒÃ
ãª�ÍÒ¤ÒÃ·íÒãË�ÁÕ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
¹éíÒË¹Ñ¡ºÃÃ·Ø¡º¹
¾×é¹ÍÒ¤ÒÃÁÒ¡¢Öé¹
¡Ç�Ò·Õèä´�ÃÑº
Í¹ØÒµäÇ�à´ÔÁ

- 1 0 ªØ´ -

7)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
áÅÐ¤íÒ¹Ç³¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹ÒËÃ×Í
ÀÒ¾¶�ÒÂ
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃ
ÁÕÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ã¹»ÃÐàÀ·à»�¹
ÇÔªÒªÕ¾ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

2. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.

2522
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·

3. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.

»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ Ã�Í§àÃÕÂ¹µ�Í¼Ù�Ç�ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´

ËÁÒÂàËµØ (¼�Ò¹ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´)
3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 22
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 22
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
3. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: Í¹ØÒµ/ÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ/ÃÑºÃÍ§
4. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È. 2522
5. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ´�Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨/ÊÑ§¤Á
6. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
7. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§¢�ÍºÑÑµÔ

·�Í§¶Ôè¹áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â·ÕèÍÍ¡â´ÂÍÒÈÑÂÍíÒ¹Ò¨µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ ¾.È. 2522
ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 45 ÇÑ¹

8. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ
¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

9. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃµÒÁÁÒµÃÒ 22 21/05/ 2558
10. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.
»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)

11. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
¼Ù�ã´¨ÐÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ·ÕèÁÕÊ�Ç¹ÊÙ§à¡Ô¹ 15 àÁµÃ «Öè§ÍÂÙ�Ë�Ò§¨Ò¡ÍÒ¤ÒÃÍ×è¹ËÃ×Í·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð¹�ÍÂ¡Ç�Ò¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§ÍÒ¤ÒÃáÅÐ
ÍÒ¤ÒÃ·ÕèÍÂÙ�Ë�Ò§¨Ò¡ÍÒ¤ÒÃÍ×è¹ËÃ×Í·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ð¹�ÍÂ¡Ç�Ò ò àÁµÃ µ�Í§ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ¨Ò¡à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
«Öè§à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§µÃÇ¨¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµ¾Ã�ÍÁ´�ÇÂàËµØ¼ÅãË�¼Ù�
¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒºÀÒÂã¹ 45 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑº¤íÒ¢Íã¹¡Ã³ÕÁÕàËµØ¨íÒà»�¹·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹äÁ�ÍÒ¨ÍÍ¡
ãºÍ¹ØÒµËÃ×ÍÂÑ§äÁ�ÍÒ¨ÁÕ¤íÒÊÑè§äÁ�Í¹ØÒµä´�ÀÒÂã¹¡íÒË¹´àÇÅÒãË�¢ÂÒÂàÇÅÒÍÍ¡ä»ä´�ÍÕ¡äÁ�à¡Ô¹ 2 ¤ÃÒÇ ¤ÃÒÇÅÐ
äÁ�à¡Ô¹ 45 ÇÑ¹ áµ�µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Íá¨�§¡ÒÃ¢ÂÒÂàÇÅÒ áÅÐàËµØ¨íÒà»�¹áµ�ÅÐ¤ÃÒÇãË�¼Ù�¢ÍÃÑºãºÍ¹ØÒµ·ÃÒº¡�Í¹ÊÔé¹
¡íÒË¹´àÇÅÒËÃ×ÍµÒÁ·Õèä´�¢ÂÒÂàÇÅÒäÇ�¹Ñé¹áÅ�Çáµ�¡Ã³Õ



12. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ố ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ Â×è¹¢ÍÍ¹ØÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ
¾Ã�ÍÁàÍ¡ÊÒÃ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
Ã×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³ÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
¢ÍÍ¹ØÒµ

2 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
Ã×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ)

3)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃãª�
»ÃÐâÂª¹�·Õè´Ô¹µÒÁ¡®ËÁÒÂ
Ç�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§µÃÇ¨ÊÍº
Ê¶Ò¹·Õè¡�ÍÊÃ�Ò§¨Ñ´·íÒ¼Ñ§
ºÃÔàÇ³á¼¹·ÕèÊÑ§à¢»µÃÇ¨ÊÍº
¡®ËÁÒÂÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§àª�¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á
àÃ×èÍ§à¢µ»ÅÍ´ÀÑÂã¹¡ÒÃ
à´Ô¹ÍÒ¡ÒÈà¢µ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§
·ËÒÃÏáÅÐ¾Ãº.¨Ñ´ÊÃÃ·Õè´Ô¹Ï

7 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
Ã×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ)

4)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µÃÇ¨
¾Ô¨ÒÃ³Òáººá»Å¹áÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÍÍ¡ãºÍ¹ØÒµ
(Í.1) áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�¢ÍÁÒÃÑº
ãºÍ¹ØÒµÃ×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ
(¹.1)

35 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð¢ÍÍ¹ØÒµ
Ã×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 45 ÇÑ¹

13. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç



ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹

14. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å
¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
áºº¤íÒ¢ÍÍ¹ØÒµ
Ã×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ
(áºº¢. 1)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

2)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
¼Ù�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áºº
¢Ñé¹µÍ¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃáÅÐ
ÊÔè§»�Í§¡Ñ¹ÇÑÊ´Ø
Ã�Ç§ËÅ�¹ã¹¡ÒÃÃ×éÍ
¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃ
ÁÕÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·à»�¹
ÇÔªÒªÕ¾ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

3)

â©¹´·Õè´Ô¹¹.Ê.3
ËÃ×ÍÊ.¤.1 ¢¹Ò´
à·�Òµ�¹©ºÑº·Ø¡
Ë¹�Ò¾Ã�ÍÁà¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹Å§¹ÒÁ
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò·Ø¡
Ë¹�Ò¡Ã³Õ

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµäÁ�ãª�
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹µ�Í§ÁÕ
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ
¢Í§à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
ãË�Ã×éÍ¶Í¹ÍÒ¤ÒÃ
ã¹·Õè´Ô¹

4)

ãºÍ¹ØÒµãË�ãª�
·Õè´Ô¹áÅÐ»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÒÃã¹¹Ô¤Á
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÃ×Í
ãºÍ¹ØÒµÏ©ºÑº
µ�ÍÍÒÂØËÃ×Í
ãºÍ¹ØÒµãË�ãª�
·Õè´Ô¹áÅÐ»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÒÃ (Ê�Ç¹
¢ÂÒÂ) ¾Ã�ÍÁ
à§×èÍ¹ä¢áÅÐ
á¼¹¼Ñ§·Õè´Ô¹á¹º
·�ÒÂ (¡Ã³ÕÍÒ¤ÒÃ
ÍÂÙ�ã¹¹Ô¤Á
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

5)

¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨µ�Í§ÁÕ
Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨µÔ´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»� 30 ºÒ·
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹ÊíÒà¹Ò
·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹ËÃ×Í
Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
¢Í§¼Ù�ÁÍºáÅÐ¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

6)

ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹áÅÐ
ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹
º�Ò¹¢Í§¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨
Å§¹ÒÁá·¹¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å¼Ù�ÃÑºÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ (¡Ã³Õ
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹à»�¹
¹ÔµÔºØ¤¤Å)

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

7)

¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨µ�Í§ÁÕ
Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨µÔ´ÍÒ¡Ã
áÊµÁ»� 30 ºÒ·
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹ÊíÒà¹Ò
·ÐàºÕÂ¹º�Ò¹ËÃ×Í
Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
¢Í§¼Ù�ÁÍºáÅÐ¼Ù�ÃÑº
ÁÍºÍíÒ¹Ò¨ºÑµÃ
»ÃÐªÒª¹áÅÐ
ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹
¢Í§¼Ù�ÁÕÍíÒ¹Ò¨Å§
¹ÒÁá·¹¹ÔµÔºØ¤¤Å
¼Ù�ÃÑºÁÍºÍíÒ¹Ò¨
à¨�Ò¢Í§ÍÒ¤ÒÃ
(¡Ã³Õà¨�Ò¢Í§
ÍÒ¤ÒÃà»�¹¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å)

- 0 1 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ)

8)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
Ê¶Ò»¹Ô¡
¼Ù�ÍÍ¡áºº¾Ã�ÍÁ
ÊíÒà¹ÒãºÍ¹ØÒµ

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

à»�¹¼Ù�»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ (¡Ã³Õ·Õè
à»�¹ÍÒ¤ÒÃÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
Ê¶Ò»�µÂ¡ÃÃÁ
¤Çº¤ØÁ)

9)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¢Í§
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
¾Ã�ÍÁÊíÒà¹Ò
ãºÍ¹ØÒµà»�¹¼Ù�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
(¡Ã³Õ·Õèà»�¹ÍÒ¤ÒÃ
ÁÕÅÑ¡É³Ð¢¹Ò´ÍÂÙ�
ã¹»ÃÐàÀ·ÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

10)

á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³
áººá»Å¹ÃÒÂ¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íºáººá»Å¹
·ÕèÁÕÅÒÂÁ×Íª×èÍ¾Ã�ÍÁ
¡Ñºà¢ÕÂ¹ª×èÍµÑÇ
ºÃÃ¨§áÅÐ¤Ø³ÇØ²Ô
·ÕèÍÂÙ�¢Í§Ê¶Ò»¹Ô¡
áÅÐÇÔÈÇ¡Ã
¼Ù�ÍÍ¡áººµÒÁ
¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº
·Õè 10
(¾.È.2528)

- 1 0 ªØ´ (àÍ¡ÊÒÃã¹Ê�Ç¹
¢Í§¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤Çº¤ØÁ§Ò¹)

15. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) à»�¹ä»µÒÁËÅÑ¡à¡³±�¢Í§¡®¡ÃÐ·ÃÇ§©ºÑº·Õè 7 ¾.È. 2528 ÍÍ¡µÒÁ¤ÇÒÁã¹¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ¾.È.
2522



¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 0 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

16. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã Ã�Í§àÃÕÂ¹¼�Ò¹¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
ËÁÒÂàËµØ
1. ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ (www.dpt.go.th)
2. ·Ò§â·ÃÈÑ¾·� (¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 : 02-201-8000 , ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 : 02-299-4000)
3. ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� (224 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 á¢Ç§Ë�ÇÂ¢ÇÒ§ à¢µË�ÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320
áÅÐ 218/1 ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹ à¢µ¾Òä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400)
4. ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§ (â·Ã. 02-299-4311-12)
5. Ã�Í§àÃÕÂ¹´�ÇÂµ¹àÍ§
6. µÙ�ÃÑº¿�§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ (µÑé§ÍÂÙ� ³ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6)
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ Ã�Í§àÃÕÂ¹µ�Í¼Ù�Ç�ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
ËÁÒÂàËµØ (¼�Ò¹ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´)
3) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)
4) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃá¨�§¢Ǿ ´Ô¹
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃá¨�§¢Ø´´Ô¹
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
2. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ:ÃÑºá¨�§
3. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾.Ã.º. ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ ¾.È. 2543
4. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÑèÇä»
5. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
6. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ ¾.È. 2543

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 7 ÇÑ¹
7. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ

¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

8. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃá¨�§¢Ø´´Ô¹ 21/05/2558 13:55
9. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.
»·ØÁ¸Ò¹Õ 12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 - 2191 - ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th
ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)

10. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
1.¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹·Õèµ�Í§á¨�§µ�Íà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹¨Ðµ�Í§ÁÕÍ§¤�»ÃÐ¡Íº·Õè¤Ãº¶�Ç¹´Ñ§¹Õé

1.1¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹¹Ñé¹¨Ðµ�Í§à»�¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹·�Í§·Õè·Õè¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ãª�ºÑ§¤Ñºä´�á¡�
1) à·ÈºÒÅ
2) ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
3) àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ
4) Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹Í×è¹µÒÁ·ÕèÁÕ¡®ËÁÒÂâ´Âà©¾ÒÐ¨Ñ´µÑé§¢Öé¹«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´

ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ
5) ºÃÔàÇ³·ÕèÁÕ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒãË�ãª�ºÑ§¤Ñº¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ
6) à¢µ¼Ñ§àÁ×Í§ÃÇÁµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§
7) ·�Í§·Õè«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´ãË�ãª�ºÑ§¤Ñº¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ (ãª�¡Ñº¡Ã³ÕÍ§¤�¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹«Öè§äÁ�ÍÂÙ�ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃáÅÐäÁ�ÍÂÙ�ã¹à¢µ¼Ñ§àÁ×Í§ÃÇÁ)



1.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹à¢�ÒÅÑ¡É³ÐµÒÁÁÒµÃÒ 17 áË�§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹¤×Í»ÃÐÊ§¤�
¨Ð·íÒ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¨Ò¡ÃÐ´Ñº¾×é¹´Ô¹à¡Ô¹ 3 àÁµÃ ËÃ×ÍÁÕ¾×é¹·Õè»Ò¡º�Í´Ô¹à¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×è¹µÒÃÒ§àÁµÃ ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ËÃ×Í
¾×é¹·ÕèµÒÁ·Õè à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´â´Â¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ ¨Ðµ�Í§äÁ�à»�¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ
·Õè¢Ñ´ËÃ×ÍáÂ�§¡Ñº¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ ¾.È. 2543

2. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑºá¨�§¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹
à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§ÍÍ¡ãºÃÑºá¨�§µÒÁáºº·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ ¡íÒË¹´à¾×èÍà»�¹ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃá¨�§ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�
ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑºá¨�§¶�Ò¡ÒÃá¨�§à»�¹ä»â´ÂäÁ�¶Ù¡µ�Í§ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹á¨�§ãË�á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè
ÁÕ¡ÒÃá¨�§¶�Ò¼Ù�á¨�§äÁ�á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¼Ù�á¨�§ä´�ÃÑºá¨�§ãË�á¡�ä¢ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ ÁÕÍíÒ¹Ò¨
ÍÍ¡¤íÒÊÑè§ãË�¡ÒÃá¨�§à»�¹ÍÑ¹ÊÔé¹¼Å¡Ã³Õ¶�Ò¼Ù�á¨�§ä´�á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ÍÍ¡
ãºÃÑºá¨�§ãË�á¡�¼Ù�á¨�§ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑºá¨�§·Õè¶Ù¡µ�Í§
11. ¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ ¼Ù�á¨�§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃá¨�§¡ÒÃ¢Ø´
´Ô¹µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ãË�à¨�Ò
¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¢�ÍÁÙÅ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò (¡Ã³Õ¶Ù¡µ�Í§)

5 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹)

3)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ÍÍ¡ãº
ÃÑºá¨�§áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�á¨�§ÁÒÃÑº
ãºÃÑºá¨�§

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 7 ÇÑ¹
12. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹
13. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í

15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¼Ù�ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº (¡Ã³ÕºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò)

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ - 0 1 ©ºÑº (¡Ã³Õ¹ÔµÔºØ¤¤Å)



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¼Ù�ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

ºØ¤¤Å

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¼Ù�ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³·Õè
»ÃÐÊ§¤�¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹

- 1 0 ªØ´ -

2)
á¼¹¼Ñ§áÊ´§à¢µ
·Õè´Ô¹áÅÐ·Õè´Ô¹
ºÃÔàÇ³¢�Ò§à¤ÕÂ§

- 1 0 ªØ´ -

3) áººá»Å¹ÃÒÂ¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íºáººá»Å¹

- 1 0 ªØ´ -

4)

â©¹´·Õè´Ô¹¹.Ê.3
ËÃ×ÍÊ.¤.1 ¢¹Ò´à·�Ò
µ�¹©ºÑº·Ø¡Ë¹�Ò
¾Ã�ÍÁà¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
Å§¹ÒÁÃÑºÃÍ§
ÊíÒà¹Ò·Ø¡Ë¹�Ò

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ
äÁ�ãª�à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Í
ÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ãË�¡�ÍÊÃ�Ò§
ÍÒ¤ÒÃã¹·Õè´Ô¹)

5)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍíÒ¹Ò¨
¡Ã³ÕãË�ºØ¤¤ÅÍ×è¹Â×è¹
á¨�§¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹

- 1 0 ªØ´ -

6)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§
à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹¡Ã³Õ
·Õè´Ô¹ºØ¤¤ÅÍ×è¹

- 1 0 ªØ´ -

7)

ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
(ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
áÅÐ¤íÒ¹Ç³¡ÒÃ¢Ø´
´Ô¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡¨Ò¡
ÃÐ´Ñº¾×é¹´Ô¹à¡Ô¹ó
àÁµÃËÃ×Í¾×é¹·Õè»Ò¡
º�Í´Ô¹à¡Ô¹
10,000 µÒÃÒ§
àÁµÃµ�Í§à»�¹¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃÂ×è¹
à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°
¼Ù�ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¤Çº¤ØÁÊÒ¢Ò
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸ÒäÁ�
µèíÒ¡Ç�ÒÃÐ´ÑºÊÒÁÑ
ÇÔÈÇ¡Ã¡Ã³Õ¡ÒÃ¢Ø´
´Ô¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡à¡Ô¹
ÊÙ§ 20 àÁµÃ
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
áÅÐ¤íÒ¹Ç³µ�Í§à»�¹
¼Ù�ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÂ¸Ò
ÃÐ´ÑºÇØ²ÔÇÔÈÇ¡Ã)

8)

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ
µÔ´µÑé§ÍØ»¡Ã³�
ÊíÒËÃÑºÇÑ´¡ÒÃ
à¤Å×èÍ¹µÑÇ¢Í§´Ô¹

- 1 0 ªØ´ (¡Ã³Õ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹ÅÖ¡
à¡Ô¹ 20 àÁµÃ)

9)

ª×èÍ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
(¡Ã³Õ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹ÅÖ¡
à¡Ô¹ 3 àÁµÃËÃ×ÍÁÕ
¾×é¹·Õè»Ò¡º�Í´Ô¹à¡Ô¹
10,000 µÒÃÒ§
àÁµÃËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡
ËÃ×ÍÁÕ¾×é¹·ÕèµÒÁ·Õèà¨�Ò
¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´¼Ù�
¤Çº¤ØÁ§Ò¹µ�Í§à»�¹
¼Ù�ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
âÂ¸Ò)

- 1 0 ªØ´ -

14. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµ�Í©ºÑº©ºÑºÅÐ 500 ºÒ·
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 500 ºÒ·



15. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã Ã�Í§àÃÕÂ¹¼�Ò¹¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
ËÁÒÂàËµØ
1. ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ (www.dpt.go.th)
2. ·Ò§â·ÃÈÑ¾·� (¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 : 0 - 2201 - 8000 , ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 : 0 - 2299 - 4000)
3. ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂ� (224 ¶.¾ÃÐÃÒÁ 9 á¢Ç§Ë�ÇÂ¢ÇÒ§à¢µË�ÇÂ¢ÇÒ§¡ÃØ§à·¾Ï 10320)
áÅÐ 218/1 ¶.¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹à¢µ¾Òä·¡ÃØ§à·¾Ï 10400)
4. ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§ (â·Ã. 0 - 2299 - 4311 - 12)
5. Ã�Í§àÃÕÂ¹´�ÇÂµ¹àÍ§
6. µÙ�ÃÑº¿�§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ (µÑé§ÍÂÙ� ³ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃ¢Í§ÃÒª¡ÒÃ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6)
2.) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æ Ã�Í§àÃÕÂ¹µ�Í¼Ù�Ç�ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
ËÁÒÂàËµØ (¼�Ò¹ÈÙ¹Â�´íÒÃ§¸ÃÃÁ»ÃÐ¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´)
3.) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³ 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)
4.) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè 888 Á.2 µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ ¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ
12110 â·ÃÈÑ¾·� 0 - 2546 – 2191- ò µ�Í óðð àÇçºä«·� www.sananrak.go.th



¤Ù�Á×ÍÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹: ¡ÒÃá¨�§¶Á´Ô¹
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº: à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É�
¡ÃÐ·ÃÇ§: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â

1. ª×èÍ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÒÃá¨�§¶Á´Ô¹
2. Ë¹�ÇÂ§Ò¹à¨�Ò¢Í§¡ÃÐºÇ¹§Ò¹: ¡ÃÁâÂ¸Ò¸Ô¡ÒÃáÅÐ¼Ñ§àÁ×Í§
3. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃã¹Ê�Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÊ�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ (¡ÃÐºÇ¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ

·Õèàºç´àÊÃç¨ã¹Ë¹�ÇÂà ṌÂÇ)
4. ËÁÇ´ËÁÙ�¢Í§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ: ÃÑºá¨�§
5. ¡®ËÁÒÂ·ÕèãË�ÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃÍ¹ØÒµ ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§:

1) ¾.Ã.º. ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ ¾.È. 2543
6. ÃÐ´Ñº¼Å¡ÃÐ·º: ºÃÔ¡ÒÃ·ÑèÇä»
7. ¾×é¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ: ·�Í§¶Ôè¹
8. ¡®ËÁÒÂ¢�ÍºÑ§¤Ñº/¢�Íµ¡Å§·Õè¡íÒË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ ¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ ¾.È. 2543

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´µÒÁ¡®ËÁÒÂ / ¢�Í¡íÒË¹´ ÏÅÏ 7 ÇÑ¹
9. ¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ

¨íÒ¹Ç¹à©ÅÕèÂµ�Íà ×́Í¹ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·ÕèÁÒ¡·ÕèÊǾ 0
¨íÒ¹Ç¹¤íÒ¢Í·Õè¹�ÍÂ·ÕèÊǾ 0

10. ª×èÍÍ�Ò§ÍÔ§¢Í§¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹ [ÊíÒà¹Ò¤Ù�Á×Í»ÃÐªÒª¹] ¡ÒÃá¨�§¶Á´Ô¹ 21/05/2558 14:26
11. ª�Í§·Ò§¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ

1) Ê¶Ò¹·ÕèãË�ºÃÔ¡ÒÃ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
www.sananrak.go.th

ÃÐÂÐàÇÅÒà»�́ ãË�ºÃÔ¡ÒÃ à»�´ãË�ºÃÔ¡ÒÃÇÑ¹¨Ñ¹·Ã�¶Ö§ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (Â¡àÇ�¹ÇÑ¹ËÂØ´·Õè·Ò§ÃÒª¡ÒÃ¡íÒË¹´)
µÑé§áµ�àÇÅÒ 08:30 - 16:30 ¹. (ÁÕ¾Ñ¡à·ÕèÂ§)
ËÁÒÂàËµØ -

12. ËÅÑ¡à¡³±� ÇÔ̧ Õ¡ÒÃ à§×èÍ¹ä¢(¶�ÒÁÕ) ã¹¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í áÅÐã¹¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÒµ
1.¡ÒÃ¶Á´Ô¹·Õèµ�Í§á¨�§µ�Íà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹¨Ðµ�Í§ÁÕÍ§¤�»ÃÐ¡Íº·Õè¤Ãº¶�Ç¹´Ñ§¹Õé

1.1 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Á´Ô¹¹Ñé¹¨Ðµ�Í§à»�¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹·�Í§·Õè·Õè¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ãª�ºÑ§¤Ñº ä´�á¡�
1) à·ÈºÒÅ
2) ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
3) àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ
4) Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹Í×è¹µÒÁ·ÕèÁÕ¡®ËÁÒÂâ´Âà©¾ÒÐ¨Ñ´µÑé§¢Öé¹«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´ã¹

ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ
5) ºÃÔàÇ³·ÕèÁÕ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒãË�ãª�ºÑ§¤Ñº¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃ
6) à¢µ¼Ñ§àÁ×Í§ÃÇÁµÒÁ¡®ËÁÒÂÇ�Ò´�ÇÂ¡ÒÃ¼Ñ§àÁ×Í§



7) ·�Í§·Õè«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´ãË�ãª�ºÑ§¤Ñº¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹ (ãª�¡Ñº¡Ã³ÕÍ§¤�¡ÒÃ
ºÃÔËÒÃ

Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹«Öè§äÁ�ÍÂÙ�ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁÍÒ¤ÒÃáÅÐäÁ�ÍÂÙ�ã¹à¢µ¼Ñ§àÁ×Í§ÃÇÁ)

1.2 ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Á´Ô¹à¢�ÒÅÑ¡É³ÐµÒÁÁÒµÃÒ 26 áË�§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹¤×Í»ÃÐÊ§¤�¨Ð·íÒ¡ÒÃ¶Á
´Ô¹â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§à¹Ô¹´Ô¹à¡Ô¹¡Ç�ÒÃÐ´Ñº·Õè´Ô¹µ�Ò§à¨�Ò¢Í§·ÕèÍÂÙ�¢�Ò§à¤ÕÂ§áÅÐÁÕ¾×é¹·Õèà¡Ô¹ 2,000 µÒÃÒ§àÁµÃ

ËÃ×Í
ÁÕ¾×é¹·Õèà¡Ô¹¡Ç�Ò·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´«Öè§¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¢Í§à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹¨Ðµ�Í§äÁ�à»�¹¡ÒÃ¢Ñ´
ËÃ×ÍáÂ�§¡Ñº¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¡ÒÃ¢Ø´´Ô¹áÅÐ¶Á´Ô¹

2. ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑºá¨�§¡ÒÃ¶Á´Ô¹
à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹µ�Í§ÍÍ¡ãºÃÑºá¨�§µÒÁáºº·Õèà¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹¡íÒË¹´ à¾×èÍà»�¹ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃá¨�§ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹
¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑºá¨�§¶�Ò¡ÒÃá¨�§à»�¹ä»â´ÂäÁ�¶Ù¡µ�Í§ ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹á¨�§ãË�á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹
¹Ñºáµ�ÇÑ¹·ÕèÁÕ¡ÒÃá¨�§¶�Ò¼Ù�á¨�§äÁ�á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ ÀÒÂã¹ 7 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õè¼Ù�á¨�§ä´�ÃÑºá¨�§ãË�á¡�ä¢ ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹
·�Í§¶Ôè¹ ÁÕÍíÒ¹Ò¨ÍÍ¡¤íÒÊÑè§ãË�¡ÒÃá¨�§à»�¹ÍÑ¹ÊÔé¹¼Å¡Ã³Õ¶�Ò¼Ù�á¨�§ä´�á¡�ä¢ãË�¶Ù¡µ�Í§ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´ãË�à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹
·�Í§¶Ôè¹ÍÍ¡ãºÃÑºá¨�§ãË�á¡�¼Ù�á¨�§ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹ ¹Ñºáµ�ÇÑ¹·Õèä´�ÃÑºá¨�§·Õè¶Ù¡µ�Í§

¢Ñé¹µÍ¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ áÅÐÊ�Ç¹§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº

·Õè »ÃÐàÀ·¢Ñé¹µÍ¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃ

ÃÐÂÐàÇÅÒ
ãË�ºÃÔ¡ÒÃ

Ê�Ç¹§Ò¹ /
Ë¹�ÇÂ§Ò¹·Õè
ÃÑº¼Ố ªÍº

ËÁÒÂàËµØ

1)

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÍ¡ÊÒÃ ¼Ù�á¨�§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃá¨�§¡ÒÃ¶Á
´Ô¹µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ãË�à¨�Ò
¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¢�ÍÁÙÅ

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Á´Ô¹)

2)

¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ
¾Ô¨ÒÃ³Ò (¡Ã³Õ¶Ù¡µ�Í§)

5 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Á´Ô¹)

3)

¡ÒÃÅ§¹ÒÁ/
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕÁµÔ

à¨�Ò¾¹Ñ¡§Ò¹·�Í§¶Ôè¹ÍÍ¡ãº
ÃÑºá¨�§áÅÐá¨�§ãË�¼Ù�á¨�§ÁÒÃÑº
ãºÃÑºá¨�§

1 ÇÑ¹ - (Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§
Ê�Ç¹·�Í§¶Ôè¹ã¹
¾×é¹·Õè·Õè¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Á´Ô¹)

ÃÐÂÐàÇÅÒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÇÁ 7 ÇÑ¹

13. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¹Õé¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃÁÒáÅ�Ç
ÂÑ§äÁ�¼�Ò¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÅ´¢Ñé¹µÍ¹



14. ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÂ×è¹¤íÒ¢Í
15.1) àÍ¡ÊÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹·ÕèÍÍ¡â´ÂË¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1) ºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ
»ÃÐªÒª¹

- 0 1 ©ºÑº -

2) Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¹ÔµÔ
ºØ¤¤Å

- 0 1 ªØ´ -

15.2) àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ ÊíÒËÃÑºÂ×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

1)
á¼¹¼Ñ§ºÃÔàÇ³·Õè
»ÃÐÊ§¤�¨Ð
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¶Á´Ô¹

- 1 0 ªØ´ -

2)
á¼¹¼Ñ§áÊ´§à¢µ
·Õè´Ô¹áÅÐ·Õè´Ô¹
ºÃÔàÇ³¢�Ò§à¤ÕÂ§

- 1 0 ªØ´ -

3) áººá»Å¹ÃÒÂ¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íºáººá»Å¹

- 1 0 ªØ´ -

4)

â©¹´·Õè´Ô¹¹.Ê.3
ËÃ×ÍÊ.¤.1 ¢¹Ò´
à·�Òµ�¹©ºÑº·Ø¡
Ë¹�Ò¾Ã�ÍÁà¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹Å§¹ÒÁ
ÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò·Ø¡
Ë¹�Ò

- 0 1 ªØ´ (¡Ã³Õ¼Ù�¢ÍÍ¹ØÒµ
äÁ�ãª�à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
µ�Í§ÁÕË¹Ñ§Ê×Í
ÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§à¨�Ò¢Í§
·Õè´Ô¹ãË�¡�ÍÊÃ�Ò§
ÍÒ¤ÒÃã¹·Õè´Ô¹)

5)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍº
ÍíÒ¹Ò¨¡Ã³ÕãË�
ºØ¤¤ÅÍ×è¹Â×è¹á¨�§
¡ÒÃ¶Á´Ô¹

- 1 0 ªØ´ -

6) Ë¹Ñ§Ê×ÍÂÔ¹ÂÍÁ - 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

¢Í§à¨�Ò¢Í§·Õè´Ô¹
¡Ã³Õ·Õè´Ô¹ºØ¤¤Å
Í×è¹

7)

ÃÒÂ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³
(¡Ã³Õ¡ÒÃ¶Á´Ô¹·Õè
ÁÕ¾×é¹·Õè¢Í§à¹Ô¹´Ô¹
µÔ´µ�Íà»�¹¼×¹
à ṌÂÇ¡Ñ¹à¡Ô¹
2,000 µÒÃÒ§
àÁµÃáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÙ§¢Í§à¹Ô¹´Ô¹
µÑé§áµ� 2 àÁµÃ¢Öé¹
ä»ÇÔÈÇ¡Ã
¼Ù�ÍÍ¡áººáÅÐ
¤íÒ¹Ç³µ�Í§à»�¹¼Ù�
ä´�ÃÑºãºÍ¹ØÒµ
ãË�»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
âÂ¸ÒäÁ�µèíÒ¡Ç�Ò
ÃÐ´ÑºÊÒÁÑ
ÇÔÈÇ¡Ã¡Ã³Õ¾×é¹·Õè
à¡Ô¹ 2,000
µÒÃÒ§àÁµÃáÅÐÁÕ
¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§à¹Ô¹
´Ô¹à¡Ô¹ 5 àÁµÃ
ÇÔÈÇ¡Ã¼Ù�ÍÍ¡áºº
áÅÐ¤íÒ¹Ç³µ�Í§
à»�¹¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµãË�
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
âÂ¸ÒÃÐ´ÑºÇØ²Ô
ÇÔÈÇ¡Ã)

- 1 0 ªØ´ -



·Õè ÃÒÂ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ
Â×è¹à¾ÔèÁàµÔÁ

Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°¼Ù�
ÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
©ºÑº¨ÃÔ§

¨íÒ¹Ç¹àÍ¡ÊÒÃ
ÊíÒà¹Ò

Ë¹�ÇÂ¹Ñº
àÍ¡ÊÒÃ ËÁÒÂàËµØ

8)

ª×èÍ¼Ù�¤Çº¤ØÁ§Ò¹
(¡Ã³Õ¡ÒÃ¶Á´Ô¹·Õè
ÁÕ¾×é¹·Õè¢Í§à¹Ô¹´Ô¹
µÔ´µ�Íà»�¹¼×¹
à ṌÂÇ¡Ñ¹à¡Ô¹
2,000 µÒÃÒ§
àÁµÃáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÙ§¢Í§à¹Ô¹´Ô¹
µÑé§áµ� 2 àÁµÃ¢Öé¹
ä»µ�Í§à»�¹¼Ù�ä´�ÃÑº
ãºÍ¹ØÒµ
»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ
ÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ
âÂ¸Ò)

- 1 0 ªØ´ -

9) ª×èÍáÅÐ·ÕèÍÂÙ�¢Í§¼Ù�
á¨�§¡ÒÃ¶Á´Ô¹

- 1 0 ªØ´ -

15. ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
1) ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµ�Í©ºÑº©ºÑºÅÐ 500 ºÒ·
¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 500 ºÒ·
ËÁÒÂàËµØ -

16. ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹
1) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ¡Í§ª�Ò§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§Ê¹Ñè¹ÃÑ¡É� àÅ¢·Õè øøø Á.ò µ.ºÖ§¹éíÒÃÑ¡É� Í.¸ÑºØÃÕ
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ ñòññð â·ÃÈÑ¾·� ð - òõôö - òñùñ - ò µ�Í óðð ËÃ×ÍàÇçºä«µ�
http://www.sananrak.go.th
ËÁÒÂàËµØ
2) ª�Í§·Ò§¡ÒÃÃ�Í§àÃÕÂ¹ ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐªÒª¹ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
ËÁÒÂàËµØ ( àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300 / ÊÒÂ´�Ç¹ 1111 / www.1111.go.th /
µÙ�»³. 1111 àÅ¢·Õè 1 ¶.¾ÔÉ³ØâÅ¡ à¢µ´ØÊÔµ ¡·Á. 10300)
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