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คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.

ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์

1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515) เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนพาณิชย์

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองการต้ังสํานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553

7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2555

8) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2553 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย์

9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549

10) คําส่ังสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ท่ี 1/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ไม่มี

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที

9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0
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10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆท่ีได้จดทะเบียนไว้จะต้องย่ืนคําขอจด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ

คําขอจดทะเบียน

4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือดาวน์โหลดจาก

www.dbd.go.th

หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วท้ังน้ีในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐาน

ท่ีต้องย่ืนเพิ่มเติมโดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบันทึก

ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละท้ิงคําขอโดยเจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว

และจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจไว้เป็นหลักฐาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา

เอกสาร/แจ้งผล

30 นาที กองคลัง อบต.

หนองตาดใหญ่

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีการเงินรับชําระ

ค่าธรรมเนียม

5 นาที กองคลัง อบต.

หนองตาดใหญ่

-

3)

การพิจารณา นายทะเบียนรับจดทะเบียน /

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

15 นาที กองคลัง อบต.

หนองตาดใหญ่

-
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รับรอง/สําเนาเอกสาร

4)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบทะเบียน

พาณิชย์ให้ผู้ย่ืนคําขอ

10 นาที กองคลัง อบต.

หนองตาดใหญ่

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร

ประจําตัวของผู้

ประกอบพาณิชย

กิจพร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง)

2)

สําเนาทะเบียน

บ้าน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ประกอบ

พาณิชยกิจพร้อม

ลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขอจดทะเบียน

พาณิชย์ (แบ

บทพ.)

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า

1 0 ฉบับ -

2)

(ต้นฉบับ) หนังสือ

ให้ความยินยอม

ให้ใช้สถานท่ีตั้ง

สํานักงานแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรือ

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ

ลงนามและให้มี

พยานลงช่ือ

รับรองอย่างน้อย

1 คน

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้เป็น

เจ้าบ้าน )

3)

สําเนาทะเบียน

บ้านท่ีแสดงให้

เห็นว่าผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรือสําเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผู้ให้ความยินยอม

เป็นผู้เช่าหรือ

เอกสารสิทธ์ิอย่าง

อื่นท่ีผู้เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิเป็น

ผู้ให้ความยินยอม

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกต้อง

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ประกอบ

พาณิชยกิจมิได้เป็น

เจ้าบ้าน)

4)

แผนท่ีแสดง

สถานท่ีซ่ึงใช้

ประกอบพาณิชย

- 1 0 ฉบับ -
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กิจและสถานท่ี

สําคัญบริเวณ

ใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร

5)

หนังสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี)

พร้อมปดิอากร

แสตมป์ 10 บาท

- 1 0 ฉบับ -

6)

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอํานาจ

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรองสําเนา

ถูกต้อง

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ -

7)

ใบทะเบียน

พาณิชย์ (ฉบับ

จริง)

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า

1 0 ฉบับ -

16. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียม (คร้ังละ)

ค่าธรรมเนียม20 บาท

หมายเหตุ -

2) ค่าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)

ค่าธรรมเนียม30 บาท

หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหอนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่ .com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979-404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครรราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

http://www.อบต.หนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

18. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

19. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

20. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

21. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

22. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

23. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

24. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

25. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน

26. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

27. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

21/05/2558 14:43

28. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

29. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผูใ้ดจะกอ่สรา้งอาคารต้องไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันท่ีได้รับ

คําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา

ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราว

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนคําขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต

2 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร)

3)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ

7 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร)

4)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

(น.1)

35 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
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30. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

31. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา)

2)
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคําขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

(แบบข. 1)

- 1 0 ชุด -

2)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของท่ีดิน

ลงนามรับรอง

สําเนาทุกหน้ากรณี

ผู้ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดินต้องมี

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ท่ีดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

3)

ใบอนุญาตให้ใช้

ท่ีดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือใบ

อนุญาตให้ใช้ท่ีดิน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

และประกอบกิจ

การ(ส่วนขยาย)

พร้อมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม)

4)

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนังสือมอบอํานาจ

ติดอากรแสตมป์

๓๐บาทพร้อม

สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือ

เดินทางของผู้มอบ

และผู้รับมอบ

อํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

5)

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดิน (กรณี

เจ้าของท่ีดินเป็นนิติ

บุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

6)

หนังสือยินยอมให้

ชิดเขตท่ีดินต่าง

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เขตท่ีดิน)

7)

หนังสือรับรองของ

สถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)

8)

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

(กรณีท่ีเป็นอาคาร

มีลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)

9)

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ท่ีมีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ท่ีอยู่ของสถาปนิก

และวิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี

10 (พ.ศ.2528)

10)

รายการคํานวณ

โครงสร้างแผ่นปก

ระบุช่ือเจ้าของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีก่อสร้างช่ือ

คุณวุฒิท่ีอยู่ของ

วิศวกรผู้คํานวณ

พร้อมลงนามทุก

แผ่น (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคาร

ท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบางประเภท

ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ี

ต้องมีการคํานวณ

ให้อาคารสามารถ

รับแรงสั่นสะเทือน

จากแผ่นดินไหวได้

ตามกฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพ้ืนดินท่ีรองรับ

อาคารในการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ต้านทาน

แรงส่ันสะเทือนของ

แผ่นดินไหวพ.ศ.

2540 ต้องแสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบโครงสร้าง

11)

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับท่ี

6 พ.ศ. 2527 เช่น

ใช้ค่า fc > 65 ksc.

หรือค่า fc’> 173.3

ksc. ให้แนบ

เอกสารแสดงผล

การทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุท่ีรับรองโดย

สถาบันท่ีเช่ือถือได้

วิศวกรผู้คํานวณ

และผู้ขออนุญาตลง

นาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)

12)

กรณีอาคารท่ีเข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี

48 พ.ศ. 2540 ต้อง

มีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็ก

เสริมหรือคอนกรีต

หุ้มเหล็กไม่น้อย

กว่าท่ีกํา หนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เช่ือถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต

13)

หนังสือยินยอมเป็น

ผู้ควบคุมงานของ

สถาปนิกผู้ควบคุม

การก่อสร้างพร้อม

สําเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

สถาปนิกควบคุม

งาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)

14)

หนังสือยินยอมเป็น

ผู้ควบคุมงานของ

วิศวกรผู้ควบคุม

การก่อสร้างพร้อม

สําเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

วิศวกรควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน)

15)

แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี

33 (พ.ศ. 2535)

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ)

16)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ)

17)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ)

18)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ)

19)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บําบัดน้ําเสียและ

การระบายน้ําท้ิง

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ)

20)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา

ใหญ่พิเศษ)

21)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ)

32. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอา

คารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

33. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีตา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45 วัน

9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 21/05/2558 16:51

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันท่ี

ได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

กําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็น

แต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนุญาตเคล่ือนย้าย

อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต

2 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร)

3)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ

7 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร)

4)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร (น.1)

35 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา)

2)
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขออนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร (แบบข.

2)

- 1 0 ชุด -

2)

โฉนดท่ีดินน.ส. 3

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

ให้เคล่ือนย้าย

อาคารไปไว้ใน

ท่ีดิน

- 0 1 ชุด -

3)

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนังสือมอบ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอํานาจ

4)

หนังสือมอบ

อํานาจเจ้าของ

ท่ีดิน (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดิน)

- 1 0 ชุด -

5)

สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

ของผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

ท่ีดิน (กรณีนิติ

บุคคลเป็นเจ้าของ

ท่ีดิน)

- 1 0 ชุด -

6)

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม)

7)

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม)

- 1 0 ชุด -

8)

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน

- 5 0 ชุด -

9)

รายการคํานวณ

โครงสร้างพร้อม

ลงลายมือช่ือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

- 1 0 ชุด -

10)

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผู้ควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

วิศวกรรม

ควบคุม)

11)

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผู้ควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม)

- 1 0 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอา

คารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่ .com)

2. ทางโทรศัพท์ : 043-418-194

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอ่ืน

ตามมาตรา 34

http://www.อบต.หนองตาดใหญ่
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพ่ือการอื่นตามมาตรา 34

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน

9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้า -

ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ห้ามมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีต้องมีพ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขา้ออกของรถ

ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา (9( 8ดัดแปลงหรือใชห้รือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออก

ของรถน้ันเพื่อการอ่ืน ท้ังน้ีไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนุญาตดัดแปลง

พร้อมเอกสาร

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพ่ือการอื่น)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพ่ือการอื่น)

3)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพ่ือการอื่น)

4)
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิจารณาออกใบอนุญาต

(อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

(น.1)

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพ่ือการอื่น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

13. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา

)

2)
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

คําขออนุญาต

ดัดแปลงหรือใช้ท่ี

จอดรถท่ีกลับรถ

และทางเข้าออก

ของรถเพื่อการอ่ืน

(แบบข. 4)

- 1 0 ชุด -

2)
โฉนดท่ีดินน.ส. 3

หรือส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เท่าต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของท่ีดิน

ลงนามรับรอง

สําเนาทุกหน้า

3)

หนังสือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดินท่ีให้ใช้

เป็นท่ีจอดรถ (กรณี

ผู้ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดิน)

- 1 0 ชุด -

4)

หนังสือมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดิน (กรณี

ผู้ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดิน)

- 1 0 ชุด -

5)

สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

และทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดิน (กรณี

นิติบุคคลเป็น

เจ้าของท่ีดิน)

- 0 1 ชุด -

6)

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของผู้ออกแบบและ

คํานวณ (กรณีเป็น

ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเป็น

อาคารเพื่อใช้เป็นท่ี

จอดรถ)

- 1 0 ชุด -

7)
หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพส

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ถาปัตย กรรม

ควบคุมของ

ผู้ออกแบบสถา ปัต

ยกรรม (กรณีท่ีเป็น

ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเป็น

อาคารเพื่อใช้เป็นท่ี

จอดรถ)

8)

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้

ควบคุมงาน (แบ

บน.4)(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประ

เภทวิชาชีพวิศว

กรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด -

9)

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้

ควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม)

- 1 0 ชุด -

10)

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน

- 5 0 ชุด -

11)

รายการคํานวณ

โครงสร้างพร้อมลง

ลายมือช่ือเลข

ทะเบียนของวิศวกร

- 1 0 ชุด -



29

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ผู้ออกแบบ (กรณีท่ี

เป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึน

เป็นอาคารเพื่อใช้

เป็นท่ีจอดรถ)

12)

สําเนาใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

หรือดัดแปลง

อาคารหรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร

หรือเปล่ียนการใช้

อาคาร

- 1 0 ชุด -

15. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอา

คารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ –

16. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่

อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

18. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

19. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

20. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

21. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

22. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

23. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

24. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

25. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.

ศ. 2522

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน

26. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

27. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558

15:21

28. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

29. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผูใ้ดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันท่ีได้รับคํา

ขอในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา

ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละ

คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี
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30. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนความประสงค์ดัดแปลง

อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนิน

การขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต

2 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะดําเนิน

การขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร)

3)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานท่ี

ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ

แผนท่ีสังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องเช่น

ประกาศกระทรวงคมนาคม

เร่ืองเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศเขตปลอดภัย

ทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดินฯ

7 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร)

4)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร

(น.1)

35 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน



32

31. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน

32. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา)

2)
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

แบบคําขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (แบบข.

1)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

2)

ใบอนุญาตก่อ

สร้างอาคารเดิม

ท่ีได้รับอนุญาต

หรือใบรับแจ้ง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

3)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อมเจ้า

ของท่ีดินลงนาม

รับรองสําเนาทุก

หน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้า

ของท่ีดินต้องมี

หนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

ให้ก่อสร้าง

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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อาคารในท่ีดิน

4)

ใบอนุญาตให้ใช้

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบ อนุญาตให้ใช้

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

(ส่วนขยาย)

พร้อมเง่ือนไข

และแผนผังท่ีดิน

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

5)

กรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจต้อง

มีหนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนา

บัตรประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือ

เดินทางของผู้

มอบและผู้รับ

มอบอํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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6)

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดิน

(กรณีเจ้าของ

ท่ีดินเป็นนิติ

บุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

7)

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตท่ีดิน

ต่างเจ้าของ

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ท่ีดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

8)

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบ

วิชาชีพสถาปัต

ยกรรมควบคุม

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

9)

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม)

10)

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลนท่ีมี

ลายมือช่ือพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 (พ.

ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

11)

รายการคํานวณ

โครงสร้างแผ่น

ปกระบุช่ือ

เจ้าของอาคาร

ช่ืออาคาร

สถานท่ีก่อสร้าง

ช่ือคุณวุฒิท่ีอยู่

ของวิศวกรผู้

คํานวณพร้อม

ลงนามทุกแผ่น

(กรณีอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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สาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ี

ก่อสร้างด้วย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทท่ีต้ังอยู่

ในบริเวณท่ีต้อง

มีการคํานวณให้

อาคารสามารถ

รับรง

ส่ันสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวได้

ตามกฎ

กระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของ

อาคารและ

พ้ืนดินท่ีรองรับ

อาคารในการ

ต้านทานแรง

ส่ันสะเทือนของ

แผ่นดินไหวพ.ศ.

2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการออก

แบบโครงสร้าง

12)

กรณีใช้หน่วย

แรงเกินกว่าค่าท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับท่ี 6 พ.ศ.

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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2527 เช่นใช้ค่า

fc > 65 ksc.

หรือค่า fc’>

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุท่ี

รับรองโดย

สถาบันท่ีเช่ือถือ

ได้วิศวกรผู้

คํานวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม

13)

กรณีอาคารท่ี

เข้าข่ายตามกฎ

กระทรวงฉบับท่ี

48 พ.ศ. 2540

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่า

ท่ีกํา นดในกฎ

กระทรวง

หรือมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันท่ีเช่ือ ถือ

ได้ประกอบ การ

ขออนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

14)

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของ

สถาปนิกผู้

ควบคุมการก่อ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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สร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

สถาปนิก

ควบคุมงาน)

15)

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

วิศวกรควบคุม

งาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

16)

แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวง

ฉบับท่ี 33(พ.ศ.

2535)

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

17)

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)
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ปรับอากาศ

18)

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของวิศว

กรผู้ออกแบบ

ระบบไฟฟ้า

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

19)

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมและวิศว

กรผู้ออกแบบ

ระบบ ป้องกัน

เพลิงไหม้

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

20)

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของวิศว

กรผู้ออกแบบ

ระบบบําบัดน้ํา

เสียและการ

ระบายน้ําท้ิง

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

21)

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

22)
หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ
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วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

33. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอา

คารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

34. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

35. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22

36. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

37. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

38. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

39. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

40. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

41. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

42. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.

ศ. 2522

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน

43. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

44. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22

21/05/2558 15:48

45. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

46. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
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อาคารและอาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินซ่ึง

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมี

หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยาย

เวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี

47. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนุญาตร้ือถอน

อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต

2 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร)

3)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานท่ี

ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ

แผนท่ีสังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องเช่น

ประกาศกระทรวงคมนาคม

เร่ืองเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศเขตปลอดภัย

ทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดินฯ

7 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อ(ถอน

อาคาร)
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4)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร

(น.1)

35 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

48. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน

49. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา)

2)
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

แบบคําขออนุญาต

ร้ือถอนอาคาร

(แบบข. 1)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

2)

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของผู้ออกแบบ

ข้ันตอนวิธีการและ

ส่ิงป้องกันวัสดุร่วง

หล่นในการร้ือถอน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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อาคาร (กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

เป็นวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม)

3)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของท่ีดิน

ลงนามรับรองสําเนา

ทุกหน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ

ท่ีดินต้องมีหนังสือ

ยินยอมของเจ้าของ

ท่ีดินให้รื้อถอน

อาคารในท่ีดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

4)

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน

และประกอบกิจการ

ในนิคมอุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน

และประกอบกิจการ

(ส่วนขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและแผนผัง

ท่ีดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

5)

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือเดินทาง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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ของผู้มอบและผู้รับ

มอบอํานาจ

6)

บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของท่ีดิน

(กรณีเจ้าของท่ีดิน

เป็นนิติบุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

7)

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้รับ

มอบอํานาจบัตร

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนของผู้มี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

อาคาร (กรณี

เจ้าของอาคารเป็น

นิติบุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

8)

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลักษณะ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม)

9)

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

(กรณีท่ีเป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

10)

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ท่ีมีลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิท่ี

อยู่ของสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 (พ.

ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

50. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอา

คารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท

51. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404
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3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

52. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน

53. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

54. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

55. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

56. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

57. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

58. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

59. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7วัน

60. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

61. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขุดดิน 21/05/2558 13:55

62. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

63. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.การขุดดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังนี้

1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่

1) เทศบาล

2) กรุงเทพมหานคร

3) เมืองพัทยา

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา
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5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

7) ท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)

1.2การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการ

ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ี

ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการกระทําท่ีขัดหรือแย้ง

กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีมีการ

แจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให้

การแจ้งเป็นอันส้ินผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้

แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง

64. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการ

ขุดดินตามท่ีกําหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล

1 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขุดดิน)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

5 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขุดดิน)

3)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง

1 วัน กองช่าง อบต.

หนองตาดใหญ่

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

65. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
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ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน

66. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา))

2)
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงค์จะ

ดําเนินการขุดดิน

- 1 0 ชุด -

2)

แผนผังแสดงเขต

ท่ีดินและท่ีดิน

บริเวณข้างเคียง

- 1 0 ชุด -

3)

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน

- 1 0 ชุด -

4)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อมเจ้าของ

ท่ีดินลงนาม

รับรองสําเนาทุก

หน้า

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในท่ีดิน)

5)

หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจ้ง

- 1 0 ชุด -
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การขุดดิน

6)

หนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อื่น

- 1 0 ชุด -

7)

รายการคํานวณ

(วิศวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณการ

ขุดดินท่ีมีความลึก

จากระดับพ้ืนดิน

เกิน๓เมตรหรือ

พ้ืนท่ีปากบ่อดิน

เกิน 10,000

ตารางเมตรต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ต่ํากว่า

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีการ

ขุดดินท่ีมีความลึก

เกินสูง 20 เมตร

วิศวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร)

- 1 0 ชุด -

8)
รายละเอียดการ

ติดตั้งอุปกรณ์

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 20 เมตร)
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สําหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของดิน

9)

ช่ือผู้ควบคุมงาน

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน 3 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อ

ดินเกิน 10,000

ตารางเมตรหรือมี

ความลึกหรือมี

พ้ืนท่ีตามท่ีเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน

ประกาศกําหนดผู้

ควบคุมงานต้อง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา)

- 1 0 ชุด -

67. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม500 บาท

หมายเหตุ -

68. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบตหนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

69. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน

70. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง

71. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

72. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

73. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

74. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

75. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

76. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7วัน

77. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

78. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26

79. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

80. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังน้ี

1.1การดําเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่

1) เทศบาล

2) กรุงเทพมหานคร

3) เมืองพัทยา

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา
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5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

7) ท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ

บริหารส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)

1.2การดําเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทํา

การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี

พ้ืนท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้ง

กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีมีการ

แจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให้

การแจ้งเป็นอันส้ินผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้

แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง

81. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการ

ถมดินตามท่ีกําหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบข้อมูล

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการถมดิน)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

5 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการถมดิน)

3)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบ

รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

82. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน
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83. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล

- 0 1 ชุด -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงค์จะ

ดําเนินการถม

ดิน

- 1 0 ชุด -

2)

แผนผังแสดงเขต

ท่ีดินและท่ีดิน

บริเวณข้างเคียง

- 1 0 ชุด -

3)

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน

- 1 0 ชุด -

4)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหน้า

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในท่ีดิน)
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5)

หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจ้ง

การถมดิน

- 1 0 ชุด -

6)

หนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อื่น

- 1 0 ชุด -

7)

รายการคํานวณ

(กรณีการถมดิน

ท่ีมีพ้ืนท่ีของเนิน

ดินติดต่อเป็นผืน

เดียวกันเกิน

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ตั้งแต่ 2 เมตร

ข้ึนไปวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา

ไม่ต่ํากว่าระดับ

สามัญวิศวกร

กรณีพ้ืนท่ีเกิน

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

เกิน 5 เมตร

- 1 0 ชุด -
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วิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณต้องเป็น

ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา

ระดับวุฒิ

วิศวกร)

8)

ช่ือผู้ควบคุมงาน

(กรณีการถมดิน

ท่ีมีพ้ืนท่ีของเนิน

ดินติดต่อเป็นผืน

เดียวกันเกิน

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ตั้งแต่ 2 เมตร

ข้ึนไปต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา)

- 1 0 ชุด -

9)
ช่ือและท่ีอยู่ของ

ผู้แจ้งการถมดิน

- 1 0 ชุด -

84. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม500 บาท

หมายเหตุ –
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85. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

86. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

87. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

88. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

89. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

90. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548

91. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

92. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

93. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วัน

94. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

95. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 22/05/2558 16:47

96. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

97. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘

กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้
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อุปการะมาดําเนินการก็ได้

หลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว

2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ท่ีมีปัญหาซํ้าซ้อนหรือผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่

ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

วิธีการ

1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณท่ีทําการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้

2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ

เดือดร้อนเป็นผู้ท่ีมีปัญหาซํ้าซ้อนหรือเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ

3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

98. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพร้อม

เอกสารหลักฐานและ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ

45 นาที งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา :

45 นาที (ระบุ

ระยะเวลาจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยู่และ

คุณสมบัติ

15 นาที งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา :

15 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี



60

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

3)

การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคุณสมบัติของผู้ท่ี

ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา :

ไม่เกิน 3 วันนับ

จากได้รับคําขอ

(ระบุระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

4)

การพิจารณา จัดทําทะเบียนประวัติ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็นเพ่ือ

เสนอผู้บริหารพิจารณา

2 วัน งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา :

ไม่เกิน 2 วันนับ

จากการออก

ตรวจสภาพความ

เป็นอยู่ (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

5)
การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 7 วัน งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองตาด

(1. ระยะเวลา :

ไม่เกิน 7 วันนับ
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ใหญ่ แต่วันท่ียื่นคําขอ

(ระบุระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. ผู้รับผิดชอบคือ

ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

3. กรณีมี

ข้อขัดข้องเกี่ยวกับ

การพิจารณา

ได้แก่สภาพความ

เป็นอยู่คุณสมบัติ

หรือข้อจํากัดด้าน

งบประมาณ

จะแจ้งเหตุขัดข้อง

ท่ีไม่สามารถให้

การสงเคราะห์ให้

ผู้ขอทราบไม่เกิน

ระยะเวลาท่ี

กําหนด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

99. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

100. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีรูป

- 1 1 ชุด -
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ถ่ายพร้อม

สําเนา

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

3)

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4)

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีรูป

ถ่ายพร้อม

สําเนาของผู้รับ

มอบอํานาจ

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 1 ชุด -

6)
สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

- 1 1 ชุด -
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พร้อมสําเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผู้รับมอบ

อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

101.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

102. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่ com)

2. ทางโทรศัพท์ : 043-418-194

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 79 หมู่ท่ี 11 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

http://www.อบต.หนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

103. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ

104. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

105. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

106. หมวดหมู่ของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน

107. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินพ.ศ. 2553

108. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

109. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

110.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที

111. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

112.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ

22/05/2558 11:38

113.ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

114.หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินพ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใีห้คนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความ

พิการในปงีบประมาณถัดไปณท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินกําหนด

หลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน

3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ

4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความ

ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือ

ผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี

ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้

ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

วิธีการ

1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปงีบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณ

สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนด

2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบ้ียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปงีบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้

ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แล้ว

3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการได้ย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบ้ียความพิการต้องไป

แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป

115.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ีย

ความพิการใน

ปงีบประมาณถัดไปหรือ

ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ

พร้อมเอกสารหลักฐานและ

20 นาที งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองแวง

โสกพระ

(1. ระยะเวลา :

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน
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เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ)

/ องค์การบริหาร

ส่วน

ตําบล.....(ระบุ) /

เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้

ผู้ขอลงทะเบียน

10 นาที งานพัฒนาชุมชน

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา : 10

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ)

/ องค์การบริหาร

ส่วน

ตําบล.....(ระบุ) /

เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

116.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

117.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัวคน

พิการตาม

กฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพร้อม

สําเนา

- 1 1 ชุด -

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -
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3)

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา

(กรณีท่ีผู้ขอรับ

เงินเบ้ียความ

พิการประสงค์

ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออก

โดยหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดูแลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณียื่น

คําขอแทน)

- 1 1 ชุด -

5)

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดูแลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณีท่ีคน

พิการเป็นผู้เยาว์

ซ่ึงมีผู้แทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

ความสามารถ

หรือคนไร้

ความสามารถให้

ผู้แทนโดยชอบ

- 1 1 ชุด -



68

ธรรมผู้พิทักษ์

หรือผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณีการ

ย่ืนคําขอแทน

ต้องแสดง

หลักฐานการเป็น

ผู้แทนดังกล่าว)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

118.ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

119.ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

120. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

121. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

122. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

123. หมวดหมู่ของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน

124. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.

2552

125. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

126. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

127. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วัน

128. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

129. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

22/05/2558 15:52

130. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

131.หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.

2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใีห้ผู้ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบีริบูรณ์ข้ึนไปในปงีบประมาณถัดไปและมี

คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมี

ภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด
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หลักเกณฑ์

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน

3.มีอายุหกสิบปบีริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ได้แก่ผู้รับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ

2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบ

อํานาจจากผู้มีสิทธิ

วิธีการ

1.ผู้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในปงีบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ

อํานาจให้ผู้อ่ืนดําเนินการได้

2.กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปงีบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้

ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบน้ีแล้ว

3.กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป

132. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุใน

ปงีบประมาณถัดไปหรือ

ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

คําร้องขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบ

20 นาที งานพัฒนา

ชุมชน อบต.

หนองตาดใหญ่

(1. ระยะเวลา :

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน
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ตําบล.....(ระบุ

ช่ือ) / เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียน

ให้

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ

มอบอํานาจ

10 นาที งานพัฒนา

ชุมชน อบต.

หนองตาดใหญ่

(1. ระยะเวลา :

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุ

ช่ือ) / เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

133. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน

134. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2) ทะเบียนบ้าน - 1 1 ชุด -
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พร้อมสําเนา

3)

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีท่ีผู้

ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4)

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 1 ชุด -

6)

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้รับ

มอบอํานาจ

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบ้ียยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

- 1 1 ชุด -
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ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับ

มอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

135. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

136. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

137. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีป้าย

138.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน

139. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

140. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

141.กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510

142. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

143. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

144. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วัน

145. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

146. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีป้าย 26/05/2558 16:15

147. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

148. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษีป้าย

แสดงช่ือย่ีห้อหรือเครื่องหมายท่ีใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืน

เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและวิธีการเสียภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อย่ืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของป้ายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)

6. กรณีท่ีเจ้าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาท่ีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชําระภาษีและเงิน

เพิ่ม
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7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่

ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60

วันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้

ในขณะน้ันผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไข

คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา

10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

149. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของป้านย่ืนแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของเอกสาร

หลักฐาน

1 วัน งานจัดเก็บ

รายได้ กองคลัง

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา : 1

วัน (ภายในเดือน

มีนาคมของทุกปี)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)
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2)

การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาตรวจสอบ

รายการป้ายตามแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

และแจ้งการประเมินภาษี

30 วัน งานจัดเก็บ

รายได้ กองคลัง

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา :

ภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ียื่นแสดง

รายการภาษีป้าย

(ภ.ป.1) (ตาม

พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองพ.ศ.

2539)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

3)

การพิจารณา เจ้าของป้ายชําระภาษี 15 วัน งานจัดเก็บ

รายได้ กองคลัง

อบต.หนองตาด

ใหญ่

(1. ระยะเวลา :

ภายใน 15 วันนับ

แต่ได้รับแจ้งการ

ประเมิน (กรณี

ชําระเกิน 15 วัน

จะต้องชําระเงิน

เพ่ิมตามอัตราท่ี

กฎหมายกําหนด)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
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150. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

151.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรท่ีออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐ

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

3)

แผนผังแสดง

สถานท่ีตั้งหรือ

แสดงป้าย

รายละเอียด

เก่ียวกับป้ายวัน

เดือนปท่ีีติดตั้ง

หรือแสดง

- 1 0 ชุด -

4)

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

เช่นสําเนาใบ

ทะเบียนการค้า

สําเนาทะเบียน

พาณิชย์สําเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- 0 1 ชุด -

5)

หนังสือรับรอง

นิติบุคคล (กรณี

นิติบุคคล) พร้อม

สําเนา

- 1 1 ชุด -

6)

สําเนา

ใบเสร็จรับเงิน

ภาษีป้าย (ถ้ามี)

- 0 1 ชุด -
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7)

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

152. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

153. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

2) หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่ .com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัด

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

http://www.อบต.หนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

154. ชื่อกระบวนงาน:การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

155.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้องถ่ิน

156. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

157. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

158. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475

159. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

160. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

161.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วัน

162. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

163. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 25/05/2558 16:24

164. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

165. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับชําระภาษี

โรงเรือนและท่ีดินจากทรัพย์สินท่ีเป็นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างอย่างอื่นน้ันโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังน้ี

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนและ

วิธีการชําระภาษี

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
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5.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับชําระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)

6. เจ้าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินชําระภาษีเกิน

เวลาท่ีกําหนดจะต้องชําระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด

7. กรณีท่ีผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่

ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถ่ินช้ีขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจ้าของ

ทรัพย์สินย่ืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)

8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน

ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเร่ิมนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน

11.จะดําเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ

166. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าของทรัพย์สินย่ืนแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.

ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

เอกสาร

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา : 1

วันนับแต่

ผู้รับบริการมาย่ืน

คําขอ

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)
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2)

การพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าท่ี

พิจารณาตรวจสอบ

รายการทรัพย์สินตามแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.

ร.ด.2) และแจ้งการประเมิน

ภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน

ดําเนินการชําระภาษี

30 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา :

ภายใน 30 วันนับ

จากวันท่ียื่นแบบ

แสดงรายการ

ทรัพย์สิน (ภ.ร.

ด.2) (ตาม

พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ)

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องค์การ

บริหารส่วน

ตําบล.....(ระบุช่ือ)

/ เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน

167. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

168. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐ

- 1 1 ชุด -

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -



82

3)

หลักฐานแสดง

กรรมสิทธ์ิ

โรงเรือนและ

ท่ีดินพร้อม

สําเนาเช่นโฉนด

ท่ีดินใบอนุญาต

ปลูกสร้าง

หนังสือสัญญา

ซ้ือขายหรือให้

โรงเรือนฯ

- 1 1 ชุด -

4)

หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมสําเนาเช่น

ใบทะเบียน

การค้าทะเบียน

พาณิชย์ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หรือใบอนุญาต

ประกอบกิจ

การค้าของฝ่าย

ส่ิงแวดล้อม

สัญญาเช่า

อาคาร

- 1 1 ชุด -

5)

หนังสือรับรอง

นิติบุคคลและงบ

แสดงฐานะ

การเงิน (กรณี

นิติบุคคล)

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

6)

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -
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169. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

170. ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

พืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามัย

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

171.ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน

200 ตารางเมตร

172. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย

173. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

174. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

175. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550

176. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

177. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

178. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน

179. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

180. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่าย

อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารพืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52

181.ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

182. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน200

ตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนีับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้

ย่ืนคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคําสั่งไม่ต่อ
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อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้ว

ต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่

ท้ังน้ีหากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนด

จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระ

ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสีย

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน

2.เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)

(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน

(2) ต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน)

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....

หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

183. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

184. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

185. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ
เอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
สําเนาทะเบียน

บ้าน

- 0 1 ฉบับ -

3)

หนังสือรับรอง

นิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศ

กําหนด)
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4)

ใบมอบอํานาจ

(ในกรณีท่ีมี

การมอบ

อํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศ

กําหนด)

5)

หลักฐานท่ี

แสดงการเป็น

ผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศ

กําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้องเช่น

สําเนา

ใบอนุญาตส่ิง

ปลูกสร้าง

อาคารหรือ

หลักฐานแสดง

ว่าอาคารนั้น

สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศ

กําหนด)

2)

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ
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ผู้ช่วยจําหน่าย

อาหารและผู้

ปรุงอาหาร

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศ

กําหนด)

186. ค่าธรรมเนียม

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน

200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

187. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ

ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานท่ีจําหน่ายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร

พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

พร้อมหลักฐานท่ีท้องถ่ิน

กําหนด

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน)
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2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถูกต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไม่สามารถ

ดําเนินการได้ในขณะน้ัน

ขณะน้ันให้จัดทําบันทึก

ความบกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน

บันทึกน้ันด้วย

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพ่ิมเติมให้

ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืน

คําขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แห่งการคืนด้วย

และแจ้งสิทธิใน

การอุทธรณ์

(อุทธรณ์ตามพ.ร.

บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ.

2539))

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สุขลักษณะ

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน

30 วันนับแต่วันท่ี
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ด้านสุขลักษณะ เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ.

2535 มาตรา 56

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

(ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2557)

)

4)

- การแจ้งคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต

1. กรณีอนุญาต

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นกําหนด

หากพ้นกําหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร

2. กรณีไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต

แจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตจัดตั้ง

สถานท่ีจําหน่ายอาหาร

และสถานท่ีสะสมอาหาร

พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร

แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีคําสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน

30 วันนับแต่วันท่ี

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยาย

เวลาให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบทุก

7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมสําเนา

แจ้งสํานักก.พ.ร.

ทราบ)
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.

5)

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตรา

และระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. กรณีไม่ชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ

20 ของจํานวน

เงินท่ีค้างชําระ)
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามัย

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

188. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

189. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย

190. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

191.หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

192. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550

193. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

194. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

195. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน

196. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

197. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 21/05/2558 09:50

198. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท้องถ่ินเปดิให้บริการ)

199. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนีับแต่วันท่ีออก
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ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมี

คําส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

แล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่

ท้ังน้ีหากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน

2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)

(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน)

(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....

หมายเหต:ุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

200. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคําขอ

ต่ออายุใบอนุญาตจําหน่าย

สินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะพร้อมหลักฐานท่ี

ท้องถ่ินกําหนด

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน)
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2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถูกต้องของคําขอและความ

ครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไม่สามารถ

ดําเนินการได้ในขณะน้ันให้

จัดทําบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรือ

หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให้

เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนคําขอลง

นามไว้ในบันทึกน้ันด้วย

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2.หากผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขคําขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพ่ิมเติมให้

ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืนคํา

ขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุแห่ง

การคืนด้วยและ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ์ (อุทธรณ์

ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครองพ.ศ.

2539)

)

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้าน

สุขลักษณะ

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน

30 วันนับแต่วันท่ี
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ด้านสุขลักษณะ เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ.

2535 มาตรา 56

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

(ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2557)

)

4)

การพิจารณา การแจ้งคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม่อนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาต

1. กรณีอนุญาต

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถิ่นกําหนด

หากพ้นกําหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร

2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาต

แจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตจําหน่าย

สินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมีคําสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน

30 วันนับแต่วันท่ี

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยาย

เวลาให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบทุก

7 วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมสําเนา

แจ้งสํานักก.พ.ร.

ทราบ)

5)
การพิจารณา ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี

คําส่ังอนุญาตต่ออายุ

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วนงาน
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ใบอนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชําระ

ค่าธรรมเนียมตามอัตรา

และระยะเวลาท่ีท้องถ่ิน

กําหนด

/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถ่ิน

2. กรณีไม่ชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีก

ร้อยละ 20 ของ

จํานวนเงินท่ีค้าง

ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

201. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

202. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
สําเนาทะเบียน

บ้าน

- 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แผนท่ีสังเขป

แสดงท่ีต้ัง

จําหน่ายสินค้า

(กรณีเร่ขายไม่

ต้องมีแผนท่ี)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด)



96

2)

ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตและ

ผู้ช่วยจําหน่าย

อาหารหรือ

เอกสารหลักฐาน

ท่ีแสดงว่าผ่าน

การอบรม

หลักสูตรสุขภิ

บาลอาหาร

(กรณีจําหน่าย

สินค้าประเภท

อาหาร)

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด)

203. ค่าธรรมเนียม

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

(ก) จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี

(ข) จําหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี

204. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามัย

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

205. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

206.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย

207. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

208. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

209. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพ.ศ. 2545

210. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

211.พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

212. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน

213. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

214. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 20/05/2558 13:40

215. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท้องถ่ินเปดิให้บริการ)

216. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถ่ินให้เป็นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอ

ต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนีับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ

ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มาย่ืนคําขอ

ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่

ท้ังน้ีหากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน

เกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจํานวน

2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)

(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน

(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ี

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

217. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

218. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

219. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
สําเนาทะเบียน

บ้าน

- 0 1 ฉบับ -
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3)

หนังสือรับรอง

นิติบุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

4)

ใบมอบอํานาจ

(ในกรณีท่ีมีการ

มอบอํานาจ)

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

5)

หลักฐานท่ี

แสดงการเป็นผู้

มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคล

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

สําเนาเอกสาร

สิทธิ์หรือ

สัญญาเช่าหรือ

สิทธิอื่นใดตาม

กฎหมายในการ

ใช้ประโยชน์

สถานท่ีท่ีใช้

ประกอบ

กิจการในแต่ละ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)
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ประเภทกิจการ

2)

หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายว่า

ด้วยการ

ควบคุมอาคาร

ท่ีแสดงว่า

อาคารดังกล่าว

สามารถใช้

ประกอบ

กิจการตามท่ี

ขออนุญาตได้

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

3)

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเช่น

ใบอนุญาต

ตามพ.ร.บ. โรง

งานพ.ศ. 2535

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ.

2522 พ.ร.บ.

โรงแรมพ.ศ.

2547 พ.ร.บ.

การเดินเรือใน

น่านนํ้าไทยพ.ศ.

2546 เป็นต้น

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

4)

เอกสารหรือ

หลักฐานเฉพาะ

กิจการท่ี

กฎหมาย

กําหนดให้มีการ

ประเมิน

ผลกระทบเช่น

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)
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รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

(EIA) รายงาน

การประเมิน

ผลกระทบต่อ

สุขภาพ (HIA)

5)

ผลการตรวจวัด

คุณภาพด้าน

ส่ิงแวดล้อม (ใน

แต่ละประเภท

กิจการท่ี

กําหนด)

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

6)

ใบรับรองแพทย์

และหลักฐาน

แสดงว่าผ่าน

การอบรมเร่ือง

สุขาภิบาล

อาหาร (กรณี

ย่ืนขออนุญาต

กิจการท่ี

เก่ียวข้องกับ

อาหาร)

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศกําหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ)

220. ค่าธรรมเนียม

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาท

ต่อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

221. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-30430
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3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพพร้อม

หลักฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน)

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถูกต้องของคําขอและ

ความครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานทันที

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

จนท. แจ้งต่อผู้ย่ืนคําขอให้

แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไม่สามารถ

ดําเนินการได้ในขณะน้ันให้

จัดทําบันทึกความ

บกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้

ในบันทึกนั้นด้วย

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขคําขอ

หรือไม่ส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม

ให้ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืน

คําขอและ

เอกสารพร้อม

แจ้งเป็นหนังสือ

ถึงเหตุแห่งการ
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คืนด้วยและแจ้ง

สิทธิในการ

อุทธรณ์

(อุทธรณ์ตามพ.

ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ.

2539))

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ี

ด้านสุขลักษณะ

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะเสนอพิจารณา

ออกใบอนุญาต

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้าน

สุขลักษณะแนะนําให้

ปรับปรุงแก้ไขด้าน

สุขลักษณะ

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน

30 วันนับแต่วันท่ี

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ.

2535 มาตรา 56

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

(ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2557)

)
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4)

- การแจ้งคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต

1. กรณีอนุญาต

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถิ่น

กําหนดหากพ้นกําหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร

2. กรณีไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต

แจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีคําสั่ง

ไม่อนุญาตได้

ภายใน 30 วันนับ

แต่วันท่ีเอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วนให้แจ้ง

การขยายเวลาให้

ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อม

สําเนาแจ้ง

สํานักก.พ.ร.

ทราบ)

5)

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีคําส่ังอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา

ชําระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาท่ี

ท้องถ่ินกําหนด (ตาม

ประเภทกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพท่ีมี

ข้อกําหนดของท้องถ่ิน)

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. กรณีไม่ชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ
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20 ของจํานวน

เงินท่ีค้างชําระ)
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูล

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:กรมอนามัย

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข

222. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

223. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมอนามัย

224. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

225. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

226. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง:

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2550

227. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

228. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

229. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30วัน

230. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0

จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0

จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

231. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ

และขนส่ิงปฏิกูล 19/05/2558 14:20

232. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีทําการองค์กการบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีท้องถ่ินเปดิให้บริการ)

233. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์วิธีการ

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบ

แทนด้วยการคิดค่าบริการจะต้องย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..
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ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนีับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย

ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีคําส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็น

ผู้ขออนุญาตรายใหม่

ท้ังน้ีหากมาย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีค้างชําระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า

2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน

2. เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น)

(1) ผู้ประกอบการต้องย่ืนเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน

(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลด้านผู้ขับข่ีและผู้ปฏิบัติงานประจํา

ยานพาหนะด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการขนส่งเพื่อป้องกัน

การลักลอบท้ิงส่ิงปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกําหนดท้องถิ่น)

(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วน

ท้องถ่ินกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น....

หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุ

ไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

234. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคํา

ขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทําการ

เก็บและขนสิ่งปฏิกูลพร้อม

หลักฐานท่ีท้องถ่ินกําหนด

15 นาที - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน)

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ

ถูกต้องของคําขอและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

1 ช่ัวโมง - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ
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เจาหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนคํา

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพ่ือ

ดําเนินการหากไม่สามารถ

ดําเนินการได้ในขณะน้ันให้

จัดทําบันทึกความ

บกพร่องและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานยื่น

เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ี

และผู้ยื่นคําขอลงนามไว้ใน

บันทึกน้ันด้วย

ท้องถ่ิน

2. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขคําขอ

หรือไม่ส่งเอกสาร

เพ่ิมเติมให้

ครบถ้วนตามท่ี

กําหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าท่ีส่งคืน

คําขอและ

เอกสารพร้อม

แจ้งเป็นหนังสือ

ถึงเหตุแห่งการ

คืนด้วยและแจ้ง

สิทธิในการ

อุทธรณ์

(อุทธรณ์ตามพ.ร.

บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ.

2539))

3)

การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีตรวจด้าน

สุขลักษณะ

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ

20 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. กฎหมาย

กําหนดภายใน

30 วันนับแต่วันท่ี

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ.
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2535 มาตรา 56

และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง

(ฉบับท่ี 2)

พ.ศ. 2557)

4)

- การแจ้งคําส่ังออก

ใบอนุญาต/คําส่ังไม่

อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต

4.1 กรณีอนุญาต

มีหนังสือแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาท่ีท้องถิ่น

กําหนดหากพ้นกําหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ

หรือข้อแก้ตัวอันสมควร

4.2 กรณีไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต

แจ้งคําส่ังไม่อนุญาตให้ต่อ

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการรับทําการเก็บและ

ขนส่ิงปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์

8 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. ในกรณีท่ีเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือ

ยังไม่อาจมีคําสั่ง

ไม่อนุญาตได้

ภายใน 30 วันนับ

แต่วันท่ีเอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วนให้แจ้ง

การขยายเวลาให้

ผู้ขออนุญาต

ทราบทุก 7 วัน

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมสําเนา

แจ้งสํานักก.พ.ร.

ทราบ)
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5)

- ชําระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีคําส่ังอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต)

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมา

ชําระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาท่ี

ท้องถ่ินกําหนด

1 วัน - (1. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถ่ิน

2. กรณีไม่ชําระ

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ

20 ของจํานวน

เงินท่ีค้างชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

235. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

236. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจําตัว

ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
สําเนาทะเบียน

บ้าน

- 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ท่ี
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สําเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวข้อง

- 0 1 ฉบับ ( เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น
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กําหนด)

2)

เอกสารหรือ

หลักฐานแสดง

สถานท่ีรับกําจัด

ส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับ

ใบอนุญาตและมี

การดําเนิน

กิจการท่ีถูกต้อง

ตามหลัก

สุขาภิบาลโดยมี

หลักฐานสัญญา

ว่าจ้างระหว่างผู้

ขนกับผู้กําจัดสิ่ง

ปฏิกูล

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

กําหนด)

3)

แผนการ

ดําเนินงานใน

การเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูลท่ีแสดง

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ดําเนินงานความ

พร้อมด้าน

กําลังคน

งบประมาณวัสดุ

อุปกรณ์และ

วิธีการบริหาร

จัดการ

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

กําหนด)

4)

เอกสารแสดงให้

เห็นว่าผู้ขับข่ีและ

ผู้ปฏิบัติงาน

ประจํา

ยานพาหนะผ่าน

การฝกึอบรม

ด้านการจัดการ

ส่ิงปฏิกูล (ตาม

หลักเกณฑ์ท่ี

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

กําหนด)
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ท้องถ่ินกําหนด)

5)

ใบรับรองแพทย์

หรือเอกสาร

แสดงการตรวจ

สุขภาพประจําปี

ของผู้ปฏิบัติงาน

ในการเก็บขนสิ่ง

ปฏิกูล

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามท่ีราชการ

ส่วนท้องถิ่น

กําหนด)

237. ค่าธรรมเนียม

1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่น)

238. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่

2) หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.อบต.หนองตาดใหญ่.com)

2. ทางโทรศัพท์ : 044-979404

3. ทางไปรษณีย์ : เลขท่ี 84 หมู่ท่ี 1 ตําบลหนองตาดใหญ่ อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น : ตั้งอยู่ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตาดใหญ่
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