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คู่มือสําหรับประชาชน: การสอบสวนรับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การสอบสวนรับรอง
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที ่ พ.ศ. 2457
2)

พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534

3)

พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การสอบสวนรับรอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ด้ วยพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้ องที่ พุทธศักราช 2457 มาตรา 87 ได้ บญ
ั ญัตใิ ห้ กรมการอําเภอต้ องให้ ความ
ช่วยเหลือแก่ราษฎรที่มีกิจธุระตามอํานาจหน้ าที่ที่กรมการอําเภอสามารถช่วยได้ ประกอบกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 62 วรรคท้ าย ได้ บญ
ั ญัตใิ ห้ อํานาจหน้ าที่ของกรมการอําเภอให้ โอนไปเป็ น
อํานาจหน้ าที่ของนายอําเภอและพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 69(1)
อํานาจหน้ าที่ตามที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ เป็ นอํานาจหน้ าที่นายอําเภอให้ เป็ นอํานาจหน้ าที่ของผู้อํานวยการเขต โดย
ประชาชนต้ องไปยื่นคําร้ อง ณ สํานักงานเขตที่ตนมีภมู ิลาํ เนาอยูเ่ พื่อขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ รับรอง
สถานภาพการสมรส รับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน รับรองการอุปการะเลี ้ยงดูบตุ รฝ่ ายเดียว รับรองสถานที่เกิด รับรอง
การตาย รับรองความประพฤติ รับรองการลงลายมือชื่อให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ รับรองการลงลายมือชื่อการมอบ
อํานาจ รับรองการได้ รับค่าเลี ้ยงดูเพื่อนําไปหักลดหย่อนภาษี รับรองผู้ประสบสาธารณภัย สอบสวนทายาท และสอบสวน
รับรองฐานะบุคคลเพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ สําหรับการรับรองสถานภาพการสมรสและรับรองสถานที่เกิด สามารถมอบ
อํานาจเป็ นหนังสือให้ ผ้ อู ื่นดําเนินการแทนได้ กรณีผ้ ขู อหนังสือรับรองอยูต่ า่ งประเทศต้ องมอบอํานาจผ่านสถานทูตไทยที่
ประจําอยู่ ณ ประเทศนัน้
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ร้องยื่นคําร้ อง โดยต้ องมี
ภูมิลําเนาอยูใ่ นพื ้นที่เขต
ปกครองของสํานักงานเขต
นัน้

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
หลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง

10 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
1.5 ชัว่ โมง
ดําเนินการสอบสวน
เรื่ องราวที่จะขอรับรอง โดย
บันทึกปากคําผู้ร้อง ตาม
แบบ ป.ค. 14

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง
จัดพิมพ์หนังสือรับรองและ
ทําความเห็นเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ชันจนถึ
้
งผู้มีอํานาจลงนาม
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

การอนุมตั กิ ารสอบสวน
รับรอง หรื อไม่อนุมตั กิ าร
สอบสวนรับรอง

10 นาที

ฝ่ ายปกครอง
(กรณีอนุมตั ิ จะลง
สํานักงานเขตบึง นามในหนังสือ
กุ่ม
รับรอง
กรณีไม่อนุมตั ิ
จะแจ้ งผู้ย่นคํ
ื่ าร้ อง
ทราบพร้ อม
เหตุผลและให้ ผ้ ู

1)

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

มอบหนังสือรับรอง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

10 นาที

6)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

หมายเหตุ

ร้ องลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการ
พิจารณาและแจ้ ง
สิทธิในการ
อุทธรณ์คําสัง่
ภายใน 15 วัน)
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2.5 ชัว่ โมง
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

1

0

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

1

0

ฉบับ

1)

2)

หมายเหตุ
(บัตรประชาชน
ของผู้ร้องและ
พยานบุคคลที่
น่าเชื่อถืออย่าง
น้ อย 2 คน)
(สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ร้องและ
พยานบุคคลที่น่า
เชื่ออย่างน้ อย 2
คน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําร้ องขอหนังสือ รับรอง
สําเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

2)

1
1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(เช่น สําเนา
ทะเบียนสมรส
สําเนาใบสูตบิ ตั ร
สําเนาใบมรณ
บัตร หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
ฉบับ พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2499 พ.ศ.
2515 พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2532 พ.ศ.
2540 และอื่นๆ )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลอง
กุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7349
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

