การจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
กรมการปกครอง
ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
งานอาวุธปืน
อปค.
นอ.



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

1

ชื่อกระบวนงาน

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
กรณีออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
(แบบ ป.3)
2 การขอออกใบคู่มือประจําปืน
3 การออกใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ปืน (แบบ ป.4)
4 การขอจําหน่ายทะเบียนอาวุธปืน สลักหลัง ตัดโอน
ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
(แบบ ป.4)
5 การขอแจ้งย้ายอาวุธปืนเข้า
6 การขอแจ้งย้ายอาวุธปืนออกจากท้องที่
7 การออกใบแทนใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ
8 การขออนุญาตซื้อเครื่องกระสุนปืนจากร้านค้า
9 การขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด
10 การขอรับใบอนุญาตให้ทํา ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ มี หรือจําหน่าย อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
สําหรับการค้า

อปค.
อปค.

-

นอ.
นอ.

-










อปค.

-

นอ.

-







อปค.
อปค.
อปค.
อปค.

ผวจ.
-

นอ.
นอ.
นอ.
นอ.

-






















รมว.มท.

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User
Reviewer
ชื่อกระบวนงาน
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
การขออนุญาตทํา ซื้อ มี ใช้ สั่ง นําเข้า ค้า หรือจําหน่าย รมว.มท.



ด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิด
การขออนุญาตทํา สั่ง นําเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง
อปค.
นอ.



การขออนุญาตทํา สั่ง นําเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง
ปมท.



(เฉพาะประเภทประทัดไฟ)
การขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนําเข้า ซึ่งอาวุธปืนสั้นเครื่อง รมว.มท.



กระสุนปืน สําหรับบุคคล
การขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนําเข้า ซึ่งอาวุธปืนยาว
อปค.
นอ.



เครื่องกระสุนปืน สําหรับบุคคล
การขออนุญาตค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน
อปค.
นอ.



การขออนุญาตสั่ง นําเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน
อปค.
นอ.



การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่อง
อปค.
นอ.


กระสุนปืน (แบบ ป.4) ชั่วคราว
การขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนําเข้า ซึ่งอาวุธปืน เครื่อง
อปค.
นอ.



กระสุนปืน สําหรับการค้า
งานการพนัน
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการแข่งเรือพุง่ หรือแข่งเรือ รมว.มท.



ล้อ
การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชี้รูป
รมว.มท.



การออกใบอนุญาตจัดให้มีการโยนห่วง
รมว.มท.



ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
รมว.มท.



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

ชื่อกระบวนงาน

23 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันโยนสตางค์
หรือวัตถุใดๆลงภาชนะต่าง ๆ
24 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตกเบ็ด
25 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันจับสลากโดย
วิธีใด ๆ
26 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันยิงเป้า
27 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันปาหน้าคน
ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
28 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันเต๋าข้ามด่าน
29 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันหมากแกว
30 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันหมากหัวแดง
31 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันบิงโก
32 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง
สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดทีเ่ สี่ยงโชค หรือขาย
สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกใน
ประเทศไทย
33 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า ซึ่ง
มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุกเมกิ้งรวมอยู่ด้วย

รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-










รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-










รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-



















รมว.มท.

-

-

-







ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
รมว.มท.



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

ชื่อกระบวนงาน

34 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งสัตว์
อื่น ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุกเมกิ้ง
รวมอยู่ด้วย
35 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันวิง่ วัวคน
รมว.มท.
ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุกเมกิ้งรวมอยู่ด้วย

-

-

-







36 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันโตแตไลเซ
เตอร์ สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
37 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสวีป
สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
38 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบุกเมกิ้ง
สําหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
39 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลโต๊ะ
เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือ
พลังอื่นใดทีใ่ ช้เล่นโดยวิธีสัมผัส กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน
โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด ซึ่งสามารถทําให้แพ้หรือชนะกัน
ได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ ก็ตาม

รมว.มท.

-

-

-







รมว.มท.

-

-

-







รมว.มท.

-

-

-







รมว.มท.

-

-

-







40 การขออนุญาตใช้สถานทีส่ ําหรับเล่นการพนันชนโค
41 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่/กัด
ปลา (ประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน นอกจากโค กระบือ แพะ
แกะ)

รมว.มท.
อปค. ผวจ.

-

-










ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User
Reviewer
ชื่อกระบวนงาน
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนโค กระบือ อปค. ผวจ.



แพะ แกะ
อปค. ผวจ.



การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่โปกเกอร์
อปค. ผวจ.



การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เผ
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียด
อปค. ผวจ.



การขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
อปค. ผวจ.



เสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้า หรืออาชีพ
การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

42
43
44
45
46

47 การขออนุญาตใช้สถานทีส่ ําหรับเล่นการพนันชนไก่
48 การขออนุญาตใช้สถานทีส่ ําหรับเล่นการพนันกัดปลา
49 การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานทีส่ ําหรับเล่นการพนันชก
มวย มวยปล้ํา
50 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งม้า ซึ่ง
ไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุกเมกิ้งรวมอยู่ด้วย
51 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันแข่งสัตว์
อื่น (นอกจากม้า) ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป
หรือบุกเมกิ้งรวมอยู่ด้วย
52 การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันวิง่ วัวคน
ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุกเมกิ้งรวมอยู่
ด้วย

อปค.
อปค.
อปค.

ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.

-

-













ผอ.สน.สก.

-

นอ.

-







ผอ.สน.สก.

-

นอ.

-







ผอ.สน.สก.

-

นอ.

-







ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว






























การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66

ชื่อกระบวนงาน

การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่นกกระจอก
การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ต่อแต้ม
การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องไทย
การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ผ่องจีน
การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่ซีเซ็ก
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันดวด
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันข้องอ้อย
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสะบ้าทอย
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสะบ้าชุด
การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันชกมวย
มวยปล้ํา

การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ขอใหม่)
การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
การขอใบแทนใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
การขอแจ้งย้ายสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า
67 การขอเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า
68 การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามใน
ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.
ผอ.สน.สก.

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.
นอ.

งานขายทอดตลาดและค้าของเก่า
อปค. ผวจ.
อปค. ผวจ.
อปค. ผวจ.
อปค. ผวจ.
















อปค.

ผวจ.

-

-







อปค.

ผวจ.

-

-







ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
อปค. ผวจ.



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

ชื่อกระบวนงาน

69 การขอแจ้งยกเลิกประกอบอาชีพขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า
70 การเลิกมูลนิธิ
71 การจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับมูลนิธิ
72 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทงั้ ชุดหรือ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
73 การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

ปมท.
ปมท.
ปมท.

74 การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
75 การจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของสมาคม
76 การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทงั้ ชุด
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
77 การจดทะเบียนเลิกสมาคม

อปค.
อปค.
อปค.

78 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร/ใบอนุญาตทําการ
เรี่ยไร (กรณีมาตรา 6)
79 การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร/ใบอนุญาตทําการ
เรี่ยไร (กรณีมาตรา 8)

คกก.การ

80 การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ปมท.

อปค.

งานมูลนิธิ
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.

-













ผวจ.
งานสมาคม
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.

-







-













ผวจ.
งานเรี่ยไร
-

-







-







นอ.

-







งานโรงแรม
ผวจ.

-







เรี่ยไร

อปค.

อปค.

-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
ผวจ.



ผวจ.



ผวจ.



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน
ส่วนกลาง

81 การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
82 การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีปกติ)
83 การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมเสียชีวิต)
84 การเปลี่ยนประเภทของโรงแรม
85 การเพิม่ หรือลดจํานวนห้องพัก
86 การเปลี่ยนชื่อโรงแรม
87 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
88 การออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม
89 การแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม
90 การออกหนังสือแจ้งสถานทีพ่ ักทีไ่ ม่เป็นโรงแรม
91
92
93
94

การขออนุญาตตั้งสถานบริการ
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
การขอย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ
การขอออกใบอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตาย
และทายาทมีความประสงค์จะดําเนินกิจการต่อไป
95 การขอเลิกกิจการสถานบริการ
96 การขอออกใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
97 การขอเปลี่ยนบุคคลซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนนิติ
บุคคลผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ

อปค.
อปค.
อปค.
อปค.
อปค.
อปค.
อปค.
อปค.
อปค.
อปค.

-

























-

ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.
งานสถานบริการ
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.

-
















-

ผวจ.
ผวจ.
ผวจ.

-













-

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
งานโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
นอ. เทศบาล



งานโรงรับจานา
คกก.โรงรับ



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

ชื่อกระบวนงาน

98 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
99 การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา กรณีการกําหนดท้องที่
และจํานวนโรงรับจํานํา
100 การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา กรณีการประกาศเพือ่ ให้มี
การยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา

จํานํา (ปมท.)

คกก.โรงรับ

-

101 การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา กรณีการออกใบอนุญาตตั้ง อปค. ผวจ.
โรงรับจํานํา
102 การว่าประมูลตั้งโรงรับจํานํา กรณีการประกาศเพือ่ ให้มี คกก.โรงรับ
จํานํา (ปมท.)
การยื่นคําขอว่าประมูลตั้งโรงรับจํานํา
103 การว่าประมูลตั้งโรงรับจํานํา การออกใบอนุญาตตั้งโรง
รับจํานํา
104 การย้ายสถานทีต่ ั้งโรงรับจํานํา กรณีการยื่นคําขอย้าย
สถานทีต่ ั้งโรงรับจํานํา
105 การย้ายสถานทีต่ ั้งโรงรับจํานํา กรณีการแก้ไขสถานทีต่ ั้ง
โรงรับจํานํา
106 การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา

-

-







-

-







-

-







จํานํา (ปมท.)

อปค.

ผวจ.

-

-







คกก.โรงรับ

-

-

-







อปค.

ผวจ.

-

-







คกก.โรงรับ

-

-

-







ผวจ.

-

-







จํานํา (ปมท.)

จํานํา (ปมท.)

107 การเปลี่ยนแปลงผู้รับจํานํา

อปค.

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User
Reviewer
ชื่อกระบวนงาน
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
การเลิกกิจการรับจํานํา
อปค. ผวจ.



การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
เทศบาล,

อบต.
งานสัญจรข้ามแดน
การออกหนังสือผ่านแดน (Border Pass) แบบเขียนด้วย
ผวจ. นอ.



มือ (ด้านประเทศลาว พม่า และ กัมพูชา)
การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบ
ผวจ. นอ.



อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Temporary Border
Pass) (ด้านประเทศพม่า และ ลาว)
การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบ
ผวจ. นอ.



อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Temporary Border
Pass) (ด้านประเทศมาเลเซีย)
งานชนกลุ่มน้อย
การพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย นรม./



กฎหมายแก่บุคคลทีอ่ พยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
รมว.มท.
การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

108
109

110
111

112

113

114 การขออนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขต
ควบคุมเป็นการชั่วคราวเพือ่ เข้าเรียนในสถานศึกษา
(กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตจังหวัด)

อปค.

ผวจ.

-

-







ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

อปค.

-

นอ.

-







อปค.

ผวจ.

นอ.

-







อปค.

ผวจ.

นอ.

-







119 การขออนุญาตออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมของบุคคลต่าง
ด้าวบางจําพวกทีเ่ ข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว
คราว (กรณีออกนอกเขตการพิจารณาของปลัดกระทรวง)

ปมท.

-

-

-







120 การรับแจ้งรายงานตัวสําหรับบุคคลทีไ่ ด้รับอนุญาตออก
นอกเขตควบคุมของบุคคลต่างด้าวบางจําพวกทีเ่ ข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

อปค.

-

นอ.

-







115 การขออนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขต
ควบคุมเป็นการชั่วคราวเพือ่ เข้าเรียนในสถานศึกษา
(กรณีออกนอกเขตอําเภอ)
116 การรับแจ้งรายงานตัวของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออก
นอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพือ่ เข้าเรียนใน
สถานศึกษา
117 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานทีพ่ ักอาศัยของบุคคล
ซึ่งไม่มีสัญชาตไทยทีไ่ ด้รับอนุญาตออกนอกเขตเพือ่ เข้า
เรียนในสถานศึกษา
118 การขออนุญาตออกนอกเขตพืน้ ทีค่ วบคุมของบุคคลต่าง
ด้าวบางจําพวกทีเ่ ข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว
คราว (กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด หรือ
อําเภอ)

งานบัตรประจาตัวประชาชน

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค

121 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกกรณีทมี่ ีอายุ
ครบ 7 ปีบริบูรณ์

-

122 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุเกิน
7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคําขอมีบัตรภายในกําหนด และ
ไม่ใช่กรณีได้รับการเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน
123 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลทีไ่ ด้รับการ
เพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกําหนดหรือตก
สํารวจ
124 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ทไี่ ด้รับการยกเว้น
ไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชน

-

125 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพ
ได้รับการยกเว้น

-

126 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตร
ครั้งแรก มีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว
127 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ หรือขอ
กลับคืนสัญชาติไทย แล้วแต่กรณี

-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/





































สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

128 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิม
หมดอายุ

-

129 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหาย
หรือถูกทําลาย

-

130 การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนใหม่กรณีขอเปลี่ยนบัตร
บัตรชํารุดในสาระสําคัญ

-

-

นอ.

131 การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

-

-

132 การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีขอเปลี่ยน
คํานําหน้านาม จาก ด.ช. เป็น นาย และจาก ด.ญ. เป็น
น.ส.
133 การขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนทีอ่ ยู่

-

-

134 การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตร
ประจําตัวประชาชน

สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/







เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







นอ.

เทศบาล/







สนง.เขต/พัทยา

สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







ผวจ.

นอ.

เทศบาล/







สนง.เขต/พัทยา

งานทะเบียนราษฎร

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

135 การแจ้งขอทําหน้าทีเ่ ป็นเจ้าบ้าน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา

136 การขอเลขทีบ่ ้าน

-

-

นอ.

เทศบาล/







สนง.เขต/พัทยา

137 การขอเลขทีบ่ ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







138 การแจ้งการรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทําลาย

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







139 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขทีซ่ ้ํากัน

-

-

นอ.

เทศบาล/







140 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน

-



















สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

141 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสํานักทะเบียนอื่น

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

142 การแจ้งการเกิดเกินกําหนด

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

143 การรับแจ้งการเกิดเกินกําหนด กรณีท้องทีอ่ ื่น

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

144 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้
เดียงสาถูกทอดทิง้

-

145 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กทีไ่ ม่ปรากฏ
บุพการี หรือบุพการีทอดทิง้ ทีอ่ ยู่ในการอุปการะ หรือ
การสงเคราะห์
146 การพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติกรณีเด็กทีถ่ ูก
ทอดทิง้ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กทีไ่ ม่ปรากฏบุพการี หรือ
บุพการีทอดทิง้
147 การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1

-

-

นอ.

-

-

นอ.

เทศบาล/







เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







เทศบาล/



















สนง.เขต/พัทยา

สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

148 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

149 การรับแจ้งการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







150 การรับแจ้งการตายเกินกําหนด

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

151 การรับแจ้งการตายเกินกําหนด กรณีสํานักทะเบียนอื่น

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา

152 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

-

-

นอ.

เทศบาล/







สนง.เขต/พัทยา

153 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่
พบศพ

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







154 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อ
อันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







155 การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

-

-

นอ.

เทศบาล/

























สนง.เขต/พัทยา

156 การรับแจ้งการย้ายออก

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

157 การรับแจ้งการย้ายเข้า

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

158 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสํานักทะเบียน
เดียวกัน

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

159 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา

160 การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ของคนไปต่างประเทศ

-

-

นอ.

เทศบาล/







สนง.เขต/พัทยา

161 การรับแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ของคนทีอ่ อกไปจากบ้านเป็น
เวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ทใี่ ด

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







162 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







163 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าทีเ่ ดิม

-

-

นอ.

เทศบาล/

























สนง.เขต/พัทยา

164 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่สูญ
หายหรือชํารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

-

165 การเพิม่ ชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร
เมื่อปี พ.ศ.2499

-

166 การเพิม่ ชื่อ กรณีใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายทีอ่ ยู่ หรือ
ทะเบียนบ้านแบบเดิม

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค

167 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยทีเ่ ดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ
หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
168 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศโดย
มีหลักฐานการเกิด

-

169 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคน
สัญชาติไทย

-

170 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนไทยทีเ่ กิดในต่างประเทศขอเพิม่ ชื่อ
โดยมีเหตุจําเป็นทีไ่ ม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

-

171 การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอ
เพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

-

172 การเพิม่ ชื่อ กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยง
ดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

-

173 การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลทีไ่ ด้มีการลงรายการ “ตายหรือ
จําหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับทีม่ ีเลขประจําตัว
ประชาชน เนื่องจากแจ้งตายผิดคนหรือสําคัญผิดใน
ข้อเท็จจริง

-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/





































สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

174 การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลทีถ่ ูกจําหน่ายชื่อและรายการ
บุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิ
ชอบหรือโดยทุจริต
175 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทีม่ ีใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน

-

176 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทีไ่ ด้รับอนุญาตให้
มีถิ่นทีอ่ ยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร

-

177 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนทีไ่ ม่มีสัญชาติไทย ต่อมาได้รับ
สัญชาติไทยตามกฎหมาย

-

178 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนทีม่ ีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมี
บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้
ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลทีไ่ ด้สัญชาติไทยโดยคําสั่ง
ของรัฐมนตรี และบุคคลทีไ่ ด้สัญชาติไทยโดยมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงทีส่ ุด

-

-

นอ.

179 การเพิม่ ชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละ
สัญชาติไทยโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจ
พิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคําสั่งของศาลถึง
ทีส่ ุด หรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคน

-

-

นอ.

สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/



















เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







เทศบาล/







สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

180 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผัน
ให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ

-

181 การเพิม่ ชื่อ กรณีคนต่างด้าวทีม่ ีหนังสือเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
ไทยยังไม่สิ้นสุด ขอเพิม่ ชื่อในทะเบียนบ้าน ทร.13

-

182 การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจาก
ทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้าน
มากกว่า 1 แห่ง
183 การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้จําหน่ายชื่อและรายการบุคคล
184 การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
เมื่อมีคําสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

-

-

นอ.

-

-

นอ.

185 การจําหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน
กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวทีม่ ีใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

-

สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/







เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







เทศบาล/



















สนง.เขต/พัทยา

สนง.เขต/พัทยา

-

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

-

นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
เทศบาล/



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

186 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

สนง.เขต/พัทยา







เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







นอ.

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา







-

นอ.

-







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

นอ.

187 การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไข
รายการสัญชาติ

-

188 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

-

-

นอ.

189 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานทีเ่ ก็บต้นฉบับ
เอกสารการทะเบียน
190 การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร
ให้แก่บุคคลบนพืน้ ทีส่ ูง พ.ศ.2543
191 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา
23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
192 การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลทีไ่ ม่มี
สถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
193 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่ง
ไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

-

-

-

เทศบาล/
สนง.เขต/พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

อาเภอ
นอ.

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
ผอ.สนง.เขต




ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค

การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

194 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/
บุคคลทีไ่ ม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน
ประวัติแต่ถูกจําหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติ
และฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

-

จังหวัด
-

195 การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุห์ รือกลุ่มของ
ชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการทีไ่ ม่ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง
196 การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคน
ต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
เป็นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
197 การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคน
ต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)

-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







198 การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลทีไ่ ม่มีสถานะทางทะเบียน
199 การขอมีบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณี
แรงงานคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา ทีไ่ ด้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

-

-

นอ.
นอ.

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต










งานสัญชาติ

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
คกก.



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

ชื่อกระบวนงาน

200 การขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย ตามมาตรา 7 ทวิ
วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
201 การขอถือสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทยของบุคคล
ต่างด้าวทัว่ ไป
202 การขอถือสัญชาติไทยตามสามีผู้มีสัญชาติไทยของคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย
203 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวทัว่ ไป
204 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชน
กลุ่มน้อย
205 การสละสัญชาติไทย กรณีคนไทยสมรสกับคนต่างด้าว
206 การสละสัญชาติไทย กรณีเด็กไทยทีม่ ีสองสัญชาติซึ่งเป็น
บุตรของคนไทยกับต่างด้าว
207 การสละสัญชาติไทยของคนทีม่ ี 2 สัญชาติทวั่ ไป
208 การขอกลับคืนสัญชาติไทย กรณีสละสัญชาติไทยโดย
การสมรสกับคนต่างด้าว และได้ขาดจากการสมรสแล้ว
209 การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทัว่ ไป
210 การขอกลับคืนสัญชาติไทยของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชน
กลุ่มน้อย

กลั่นกรอง
เกีย่ วกับ
สัญชาติ
(ปมท.ประธาน)

รมว.มท.

-

-

-







รมว.มท.

-

-

-







รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-










รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-










รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-










รมว.มท.
รมว.มท.

-

-

-










ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
คกก.พิสูจน์



การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

ชื่อกระบวนงาน

211 การพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

และรับรอง
ความเป็นคน
ไทยพลัดถิน่
(ปมท.ประธาน)

212 การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียน
ราษฎรสําหรับคนไทยพลัดถิ่น



นาย
ทะเบียนกลาง
(อปค.)

-

นอ.

เทศบาล













213 การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทิน
นามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)
214 การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง
215 การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว
เพือ่ ประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ

-

งานทะเบียนทัว่ ไป
นอ. ผอ.สนง.เขต

-

-

นอ.
นอ.

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต










216 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่
217 การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคน
ต่างด้าว เพือ่ ประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอ
กลับคืนสัญชาติไทย
218 การขอใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อสกุล
219 การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม่ (กรณี
การขอใช้ราชทินนามของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน
เป็นชื่อสกุล)

-

-

นอ.
นอ.

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต










-

-

นอ.
นอ.

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต










ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
ผอ.สนง.เขต




-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.
นอ.
นอ.
นอ.

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
















-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

220 การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้
จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลมีชีวิตอยู่
221 การอนุญาตให้บุคคลสัญชาติไทยร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีผู้
จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว หรือศาลมีคําสั่งถึงทีส่ ุดว่า
เป็นผู้สาบสูญ
222 การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล กรณีเป็นผู้มีสิทธิ
อนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติ
ไทยผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุล
223 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะ
ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
224 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส
225 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น
226 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (กรณีตั๋วรูปพรรณสูญหาย)
227 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การแก้ตําหนิรูปพรรณสัตว์
พาหนะคลาดเคลื่อนจากตั๋วรูปพรรณ)
228 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณสัตว์
พาหนะ)
229 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การนําสัตว์พาหนะกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร)
230 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การนําสัตว์พาหนะออกไปนอก
ราชอาณาจักร)

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค

การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

อาเภอ
นอ.
นอ.

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
ผอ.สนง.เขต



ผอ.สนง.เขต




นอ.
นอ.
-

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.

การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค

231 ทะเบียนสัตว์พาหนะ การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอําเภอ
232 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (การโอนกรรมสิทธิแ์ ละการจํานอง
สัตว์พาหนะ)
233 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (สัตว์พาหนะตาย)
234 ทะเบียนสัตว์พาหนะ (สัตว์พาหนะหาย)
235 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็น
ผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน
236 การขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

-

จังหวัด
-

-

ผวจ.

-

ผวจ.

-

237 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
238 การตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
239 การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
240 การสละมรดก
241 การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลเจ้า

-

ผวจ.

-













ผอ.สนง.
เขต/พัทยา/
เทศบาล







-

ผอ.สนง.เขต







-

นอ.
นอ.
นอ.
-

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
-
















-

-

-







เขต/พัทยา

-คกก.ตรวจตรา
สอดส่องการ
ต่าง ๆ ของศาลเจ้า

242 การขอเช่าอาคาร/ทีด่ ิน หรือขอต่ออายุสัญญาเช่า
อาคาร/ทีด่ ินของศาล

-คกก.ตรวจตรา
สอดส่องการ
ต่าง ๆ ของศาลเจ้า

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User
Reviewer
ชื่อกระบวนงาน
ส่วนราชการทีเ่ ป็น
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
จังหวัด อาเภอ
การจัดตั้งศาลเจ้า
ผวจ.
ปลัด กทม.



การแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่อง อปค. ผวจ.



ศาลเจ้า
การออกบัตรและการใช้บัตรประจําตัวผู้จัดการปกครอง
อปค. ผวจ.



ศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
การอุทิศทีด่ ินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า
ผวจ.
ปลัด กทม.



ทะเบียนนิติกรรม (การไถ่ถอนจํานองเรือ)
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนนิติกรรม (การจํานองเรือ)
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนนิติกรรม (การไถ่ถอน การขายฝากเรือและแพ)
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนนิติกรรม (การซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้
นอ. ผอ.สนง.เขต



(เรือและแพ))
ทะเบียนพินัยกรรมแบบทําด้วยวาจา
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
นอ. ผอ.สนง.เขต



บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
นอ. ผอ.สนง.เขต



บันทึกฐานะของภริยา
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนรับรองบุตร
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนสมรส
นอ. ผอ.สนง.เขต



ทะเบียนหย่า
นอ. ผอ.สนง.เขต



ผู้มอี านาจในการอนุญาต

ที่

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

-

จังหวัด
-

อาเภอ
นอ.

ได้รับการ
ตรวจสอบและ
อนุมตั จิ าก
User Reviewer
องค์กร
บันทึก
อนุมตั ิ สานักงาน ก.พ.ร.
ปกครอง
ข้อมูลใน ข้อมูลใน
ส่วนท้องถิ่น
ระบบแล้ว ระบบแล้ว
ผอ.สนง.เขต




-

-

นอ.
นอ.
นอ.

ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต
ผอ.สนง.เขต













-

-

นอ.

ผอ.สนง.เขต







ผู้มอี านาจในการอนุญาต
ที่

ชื่อกระบวนงาน

261 การขอใบแทนหนังสือสําคัญเกี่ยวกับทะเบียนชื่อบุคคล
กรณีชํารุดในสาระสําคัญหรือสูญหาย
262 การจําหน่ายชื่อรอง
263 การจําหน่ายชื่อสกุล
264 การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานข้อมูล
ทะเบียนชื่อบุคคล
265 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค

การนาเข้าระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

