
ล าดับที่ ชื่อกระบวนงานที่ใหบ้ริการ
จ านวนครั้งที่
ประชาชน

ขอรับบริการ

1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังตลาด -                  

2
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2                 

3
การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 3                 

4
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อ
สุขภาพ 30               

5
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัด
มูลฝอยทั่วไป -                  

6
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัด
ส่ิงปฏกิูล -                  

7
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ
และขนมูลฝอยทั่วไป -                  

8
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ
และขนส่ิงปฏกิูล -                  

9
การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร -                  

10 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ -                  

11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 2                 

12
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย
ทั่วไป -                  

13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดส่ิงปฏกิูล -                  

14
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูล
ฝอยทั่วไป -                  

15
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนส่ิง
ปฏกิูล -                  

16
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร -                  

17
การขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น -                  

18
การเพิ่มชื่อ กรณีตกส ารวจตรวจสอบทะเบยีนราษฎรเมื่อปี
 พ.ศ. 2499 -                  

19

การเพิ่มชื่อ กรณีบคุคลที่ถูกจ าหน่ายชื่อและรายการบคุคล
ในทะเบยีนบา้น เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือ
โดยทจุริต -                  

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560



20
การเพิ่มชื่อ กรณีบคุคลอ้างวา่เปน็คนมีสัญชาติไทยขอเพิ่ม
ชื่อในทะเบยีนบา้น โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง -                  

21

การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าส่ังรับค าขอรับ
ใบอนุญาต) -                  

22
การแก้ไขเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) -                  

23
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร กรณีแก้ไข
รายการสัญชาติ -                  

24 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบยีนราษฎร 29               

25
การแก้ไขรายการบา้น กรณีมีรายการบา้นผิดไปจาก
ข้อเทจ็จริง หรือบา้นเลขที่ซ้ ากัน -                  

26
การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบตัร
ประจ าตัวประชาชน -                  

27
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร -                  

28
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัด
มูลฝอยติดเชื้อ -                  

29
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ 
และขนมูลฝอยติดเชื้อ -                  

30
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 32 -                  

31
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอย
ติดเชื้อ -                  

32
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูล
ฝอยติดเชื้อ -                  

33

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบคุคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย/
บคุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบยีนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบยีน
ประวติั แต่ถูกจ าหน่ายรายการออกจากทะเบยีนประวติั
และฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร -                  

34
การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบคุคลซ่ึงไม่
มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร -                  

35
การขอเปล่ียนบตัรประจ าตัวประชาชน กรณีเปล่ียนชื่อตัว 
ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 5                 

36 การขอเปล่ียนบตัรประจ าตัวประชาชน กรณีเปล่ียนที่อยู่ 44               

37

การขอเปล่ียนบตัรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอ
เปล่ียนบตัรเนื่องจากเปล่ียนค าน าหน้านามจาก "เด็กชาย" 
เปน็ "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เปน็ "น.ส.") 40               

38

การขอมีบตัรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่าง
ด้าวซ่ึงได้รับการผ่อนผันใหพ้กัอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
เปน็กรณีพเิศษ ตามกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่ม
น้อยและกลุ่มชาติพนัธุ ์19 กลุ่ม) -                  



39

การขอมีบตัรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่าง
ด้าวซ่ึงได้รับอนุญาตใหม้ีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง 1                 

40

การขอมีบตัรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพชูา
 ที่ได้รับอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจักรเปน็กรณีพเิศษตาม
กฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมือง -                  

41 การขอมีบตัรประจ าตัวบคุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบยีน -                  

42
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลซ่ึงได้รับการ
ยกเวน้ไม่ต้องมีบตัรประจ าตัวประชาชน -                  

43

การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลซ่ึงได้รับสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายวา่ด้วยสัญชาติ กรณีเปน็ผู้ที่ได้รับอนุมัติ
ใหสั้ญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติ
ไทยแล้วแต่กรณี -                  

44

การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลซ่ึงได้รับสัญชาติ
ไทยตามกฎหมายวา่ด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบตัรคร้ังแรก มี
บดิา มารดาเปน็คนต่างด้าว -                  

45
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลซ่ึงพน้สภาพ
ได้รับการยกเวน้ -                  

46
เพิ่มชื่อในทะเบยีนบา้นตามกฎหมายวา่ด้วยการทะเบยีน  
ราษฏร -                  

47
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนของบคุคลที่ได้รับการเพิ่ม
ชื่อในทะเบยีนบา้นตามกฎหมายวา่ด้วยการทะเบยีนราษฎร -                  

48
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนคร้ังแรก กรณีที่มีอายุครบ
เจ็ดปบีริบรูณ์ 47               

49

การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนคร้ังแรกของผู้มีอายุครบ
เจ็ดปบีริบรูณ์ แต่ไม่ได้ยื่นค าขอมีบตัรภายในก าหนด และ
ไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบยีนบา้น 35               

50
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีบตัรช ารุดใน
สาระส าคัญ 55               

51
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีบตัรเดิม
หมดอายุ 76               

52
การขอมีบตัรประจ าตัวประชาชนใหม่ กรณีบตัรสูญหาย
หรือถูกท าลาย 139             

53 การขอรับการสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ -                  

54
การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับ
บ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพเิศษรายเดือนถึงแก่กรรม) -                  

55
การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1                 

56
การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ถึงแก่กรรม) -                  



57

การขอรับบ าเหน็จพเิศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ า
หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นถึงแก่
กรรมอันเนื่องจากการปฏบิติังานในหน้าที)่ -                  

58
การขอรับบ าเหน็จพเิศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่น -                  

59 การขอเลขที่บา้น กรณีทะเบยีนบา้นชั่วคราว

60 การขอเลขที่บา้น 15               

61 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

62 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 12               

63 การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร

64 การขออนุญาตฆ่าสัตว ์ในโรงฆ่าสัตว์ 26               

65 การขออนุญาตจ าหน่ายเนื้อสัตวท์ี่ตายเอง -                  

66
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และ
ทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 -                  

67 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 -                  

68 การขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง -                  

69 การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 -                  

70 การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 -                  

71
การโฆษณาด้วยการปดิ ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ 2                 

72

การจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเปน็บคุคล
ธรรมดา 16               

73

การจดทะเบยีนพาณิชย์ (ต้ังใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีนเปน็หา้ง
หุ้นส่วนสามัญ คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า -                  

74

การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบยีน)
 ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบยีนเปน็บคุคลธรรมดา 6                 

75

การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบยีน)
 ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบยีนเปน็หา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบคุคล และกิจการ
ร่วมค้า -                  

76

การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีน
เปน็บคุคลธรรมดา 7                 

77

การจดทะเบยีนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบยีน
เปน็หา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบคุคล และกิจการร่วมค้า -                  



78

การจ าหน่ายชื่อและรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น 
กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าวตายในต่างประเทศ -                  

79

การจ าหน่ายชื่อและรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น 
กรณีมีชื่อและรายการบคุคลในทะเบยีนบา้นมากกวา่ 1 แหง่

-                  

80
การจ าหน่ายชื่อและรายการบคุคลออกจากทะเบยีนบา้น 
เมื่อมีค าส่ังศาลใหผู้้ใดเปน็คนสาบสูญ -                  

81 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ -                  

82 การแจ้งขอท าหน้าที่เปน็เจ้าบา้น 3                 

83 การแจ้งขุดดิน -                  

84 การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ -                  

85 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ -                  

86 การแจ้งถมดิน -                  

87 การแจ้งร้ือถอนบา้น หรือบา้นถูกท าลาย -                  

88 การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ -                  

89

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎร กรณี
เอกสารต้นฉบบัหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบบัเอกสาร
การทะเบยีน 41               

90 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบยีนราษฎร 27               

91 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน -                  

92
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการ
ทดสอบและตรวจสอบ -                  

93
การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเหน็ชอบ
ผลการทดสอบและตรวจสอบ -                  

94

การพสูิจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบพุการีหรือบพุากรี
ทอดทิ้ง -                  

95
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบตัร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือ
ทะเบยีนบา้นแบบเดิม -                  

96

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย ซ่ึงระยะเวลาการอนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศ
ไทยยังไม่ส้ินสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบยีนบา้น
 ท.ร. 13 -                  

97

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบดิา
หรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบดิาและมารดาเปน็ผู้ไม่มี
สัญชาติไทย หรือบคุคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีค าพพิากษา
หรือค าส่ังของศาลโดยถึงที่สุด -                  

98
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติ
ไทยตามกฎหมาย -                  



99
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ 
โดยมีเหตุจ าเปน็ที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย -                  

100
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบยีนบา้นขอเพิ่มชื่อ -                  

101

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงวา่เปน็คนสัญชาติไทย -                  

102
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมี
หลักฐานการเกิด -                  

103

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือ
หนังสือส าคัญประจ าตัว (Certificate of Identity) -                  

104

การเพิ่มชื่อ กรณีบคุคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติ
ไทย โดยบทบญัญัติแหง่กฎหมายซ่ึงไม่อาจพจิารณาส่ังการ
เปน็อย่างอื่น หรือโดยค าส่ังของศาลถึงที่สุด หรือเพกิถอน
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว -                  

105
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของ
บคุคล หน่วยงานเอกชน -                  

106

การเพิ่มชื่อ บคุคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจ าหน่าย" 
ในทะเบยีนบา้นฉบบัที่มีเลขประจ าตัวประชาชน เนื่องจาก
การแจ้งตายผิดคน หรือส าคัญผิดในข้อเทจ็จริง -                  

107 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งส านักทะเบยีนอื่น -                  

108 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบา้น และเกิดนอกบา้น 441             

109
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้
เดียงสาถูกทอดทิ้ง -                  

110

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎ
บพุการี หรือบพุการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการ
สงเคราะห์ -                  

111 การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด กรณีทอ้งที่อื่น -                  

112 การรับแจ้งการเกิดเกินก าหนด -                  

113 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบา้น และตายนอกบา้น 98               

114 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อวา่มีการตาย แต่ไม่พบศพ -                  

115 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบวา่ผู้ตายเปน็ใคร 2                 

116
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยวา่ตายด้วยโรคติดต่อ
อันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ -                  

117 การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบยีนอื่น -                  

118 การรับแจ้งการตายเกินก าหนด กรณีส านักทะเบยีนอื่น -                  

119 การรับแจ้งการตายเกินก าหนด -                  

120 การรับแจ้งการเปล่ียนแปลงการจัดการศพ -                  

121 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม -                  

122 การรับแจ้งการย้ายเข้า 91               



123
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบา้นเปน็
เวลานาน และไม่รู้วา่ไปอยู่ที่ใด -                  

124 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 36               

125 การรับแจ้งการย้ายออก 439             

126 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบยีนบา้นกลาง -                  

127
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย
 หรือช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า -                  

128
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบยีน
เดียวกัน 19               

129 การรับช าระภาษบี ารุงทอ้งที่ 33               

130 การรับช าระภาษปีา้ย 1                 

131 การรับช าระภาษโีรงเรือนและที่ดิน 5                 

132
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น -                  

133
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปทีี่ 1 ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น -                  

134
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น -                  

135
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น -                  

136 การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 9                 

137 การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -                  
138

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ
น้ ามัน -                  

139
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
น้ ามัน ลักษณะที่สอง -                  

140
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
(ค ลักษณะที1่, ง และ จ ลักษณะที1่) -                  

141
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าส่ังรับค าขอรับใบอนุญาต) -                  

142
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
(ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) -                  

143 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน -                  

1838
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