คูมือสําหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปบริบูรณ
หนวยงานที่ใหบริการ : ที่ทําการปกครองอําเภอในจังหวัดปทุมธานี
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูมีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุครบเจ็ดปบริบูรณ และมีชื่อในทะเบียนบานตองขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน หกสิบวัน
นับแตวันที่อายุครบเจ็ดปบริบูรณ
การขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/หรือขอเปลี่ยนบัตร ของผูมีอายุไมถึง 15 ป ใหเปนหนาที่ของบิดา มารดา ผูปกครองหรือ
บุคคลซึ่งรับดูแลผูนั้นเปนผูยื่นคําขอ แตไมตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคําขอดวยตนเอง
กรณีไมมีสูติบัตรหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให ใหสอบสวนผูมีหนาที่ยื่นคําขอมีบัตรฯ แทนหรือเจาบาน หรือ
บุคคลผูนาเชื่อถือ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
(หมายเหตุ: -)
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
สํานักทะเบียนอําเภอ...../ สํานักทะเบียนทองถิ่นเขต...../สํานัก เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ทะเบียนทองถิ่น...../ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 นาที
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอมีบัตร/ขอมีบัตรใหม/ขอเปลี่ยนบัตร แจงความประสงค
ตอเจาหนาที่ เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน รายการใน
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร และฐานขอมูลทะเบียนบัตร
ประจําตัวประชาชน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนบุคคลคนเดียวกันกับรายการ
ในฐานขอมูล ดําเนินการพิมพลายนิ้วหัวแมมือทั้งขวาและซาย
, ถายรูปทําบัตร ,พิมพคําขอมีบัตร (บ.ป.1) เสนอพนักงาน
เจาหนาที่พิจารณาอนุญาต พิมพบัตรประจําตัวประชาชน ,
จัดเก็บลายพิมพนิ้วชี้ทั้งขวาและซาย และมอบบัตรประจําตัว
ประชาชนใหผูขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กรมการปกครอง

10 นาที

กรมการปกครอง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) เอกสารที่ทางราชการออกใหอยางใดอยางหนึ่ง เชน สําเนาทะเบียน
นักเรียน ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร หนังสือเดินทาง เปนตน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ศูนยดํารงธรรมอําเภอ..... หรือผูบริหารหนวยงานที่ผูนั้นยื่นคําขอมีบัตร
(หมายเหตุ: ((ระบุที่อยู เวบไซตและหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานตนเอง)))
2) สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(หมายเหตุ: (59 หมูที่ 11 ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 / สายดวน 1548 /
www.bora.dopa.go.th))
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) แบบคําขอมีบัตร บ.ป.1
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา เลมที่ 2 กรณีการประกาศเพื่อใหมีการยื่นคําขอ
อนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
หนวยงานที่ใหบริการ : ที่ทําการปกครองอําเภอในจังหวัดปทุมธานี
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
1.ผูขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําตองมีอายุไมตํา่ กวา 20 ป ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเคยตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา รวมทั้งไมมีพฤติการณกอกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคง
ของประเทศ
2.มีเงินทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 15 ลานบาท
3.สถานที่ตั้งโรงรับจํานําตองหางจากโรงรับจํานําใกลเคียงที่สุด ไมนอยกวา 500 เมตร
4.อาคารสถานที่ตั้งโรงรับจํานําตองมีพื้นทีเ่ พียงพอจะปรับปรุงกอสรางหองเก็บของเบ็ดเตล็ดไมนอยกวา 128 ตารางเมตร
หองนิรภัยมีขนาดไมต่ํากวา 16 ตารางเมตร โดยมีดานใดดานหนึ่งไมต่ํากวา 4 เมตร
ทั้งนี้ ในขณะนี้คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไดมีประกาศฯหามไมใหมีการตั้งโรงรับจํานําขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อตองการใหมีการกระจาย โรงรับจํานําไปสูภูมิภาค หรือทองที่ที่ยังไมมีโรงรับจํานําตั้งอยู เปนการชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ในทองที่ที่หางไกล
หมายเหตุ กรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํากําหนดทองที่และจํานวนโรงรับจํานําตามคูมือเลมที่ 1 แลว
ใหเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตประกาศใหผูประสงคจะขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํายื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําและ
เอกสาร หลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อใหคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําพิจารณาอนุญาตและแจงให
ผูไดรับอนุญาตฯดําเนินการปรับปรุงหรือกอสรางอาคารตามคูมือการขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา เลมที่ 3 ตอไป
ทั้งนี้ หากมีผูยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานําเกินกวาจํานวนที่คณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานําไดกําหนดไว
เจาพนักงานผูออกใบอนุญาตจะตองดําเนินการวาประมูล ตามคูมือการวาประมูล เลมที่ 1 ตอไป
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
(หมายเหตุ: (โทร 0-2629-8306-14 ตอ 203))
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
ในเขตกทม. - สวนการเมืองและการเลือกตั้งสํานักบริหารการ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ปกครองทองที่อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการปกครอง(วังไชยา)เขต
ดุสิตกทม. /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
(หมายเหตุ: (เปนหนวยยื่นคําขอ))
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
ในเขตจังหวัดอื่น-ที่ทําการปกครองจังหวัด 76 จังหวัด/ติดตอ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 86 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคําขอตามแบบ จ.1 ใหเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
(หมายเหตุ: (ในเขต กทม.- กรมการปกครอง ในเขตจังหวัดอื่น ที่ทําการปกครองจังหวัด))
2) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและออกตรวจสถานที่ตั้งโรง
รับจํานําเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา
(หมายเหตุ: (ในเขต กทม. - กรมการปกครอง ในเขตจังหวัดอื่น ที่ทําการปกครองจังหวัด))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรงรับจํานํา เพื่อพิจารณาอนุญาต
และแจงผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผูยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา)
4) หนังสือรับรองไมมีความประพฤติเสื่อมเสียและไมมีพฤติการณ
กอกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศจาก
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารการ
ปกครองทองที่

45 วัน

สํานักบริหารการ
ปกครองทองที่

40 วัน

สํานักบริหารการ
ปกครองทองที่

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

ลําดับ
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
บัตรขาราชการของผูรับรองความประพฤติและพฤติการณ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ใบรับรองแพทยวาไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
หนังสือรับรองวาไมเปนบุคคลลมละลาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากร (หากมีการกระทําความผิด
จะตองแนบผลคดีถึงที่สุดมาดวย)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่จะ
กอสรางอาคารที่ตั้งโรงรับจํานําไดแกโฉนดที่ดินและสัญญาเชาหรือ
สัญญาจะซื้อจะขายหรือหนังสือยินยอมใหใชอาคารและสถานที่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ทะเบียนบานของอาคารที่จะตั้งโรงรับจํานํา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ แผนที่แสดงเสนทางสถานที่ต้งั โรงรับจํานําและชุมชนใกลเคียงโดย
ระบุสถานที่ต้งั โรงรับจํานําที่ใกลเคียงที่สุด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

กรมบังคับคดี

-

กรมที่ดิน

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
12) รูปถายสถานที่ต้งั โรงรับจํานําและอาคารของโรงรับจํานําทุกชั้น
รวมทั้งบริเวณขางเคียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 13) แบบแปลนอาคารที่จะใชเปนสถานที่ตั้งโรงรับจํานําขนาดเอ4 โดย
ระบุพื้นที่ใชสอยรวมพื้นที่หองเก็บของเบ็ดเตล็ด (ไมนอยกวา 128
ตร.ม.) และพื้นที่หองมั่นคง (ไมนอยกวา 16 ตร.ม.)ไวในแบบ
แปลนอยางชัดเจน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 14) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 15) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อไมนอย
กวา 15 ลานบาท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 16) รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้วจํานวน 1 รูปของผูยื่นคําขออนุญาตตั้ง
โรงรับจํานํา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 17) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลโดยระบุวัตถุประสงควา
ประกอบกิจการโรงรับจํานํา(เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่
เกี่ยวของแลว)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

-

-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
18) รายงานการประชุมของนิตบิ ุคคลที่มอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งทําการแทนนิตบิ ุคคลใหเปนผูยื่นคําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
และเปนผูไดรับใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
19) บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการหุนสวนผูจัดการและผูเปน
หุนสวนทุกคน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
20) สําเนาทะเบียนบานของกรรมการหุนสวนผูจัดการและผูเปนหุนสวน
ทุกคน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
21) หนังสือรับรองไมมีความประพฤติเสื่อมเสียและไมมีพฤติการณ
กอกวนทําลายการเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศจาก
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงไมต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรของกรรมการ
หุนสวนผูจัดการและผูเปนหุน สวนทุกคน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
22) บัตรขาราชการของผูรับรองความประพฤติและพฤติการณ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
23) ใบรับรองแพทยวาไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม
สมประกอบของกรรมการหุนสวนผูจัดการและผูเปนหุนสวนทุกคน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
24) หนังสือรับรองวาไมเปนบุคคลลมละลายของกรรมการหุนสวน
ผูจัดการและผูเปนหุนสวนทุกคน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
25) ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรของกรรมการหุนสวนผูจัดการ
และผูเปนหุนสวนทุกคน(หากมีการกระทําความผิดจะตองแนบผล
คดีถึงที่สุดมาดวย)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนติ ิบุคคล)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา-ในเขต กทม.
(หมายเหตุ: -)
2)

ใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา-ในเขตจังหวัดอื่น
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 20,000 บาท
คาธรรมเนียม 10,000 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงศูนยดํารงธรรมจังหวัดศูนยดํารงธรรมอําเภอ
(หมายเหตุ: (โทร 1567))
2) สวนการเมืองและการเลือกตั้งสํานักบริหารการปกครองทองที่อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการปกครอง(วังไชยา) เขต
ดุสิตกทม.
(หมายเหตุ: (โทร 0-2629-8306-14 ตอ 203))
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) คําขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา (จ.1)
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

