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วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเป$นการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยให*ข*อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใช*จาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช*ประกอบคําขอ สถานที่ให*บริการ
2. เพื่อลดต*นทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3. เพื่อยกระดับการพัฒนาการให*บริการของหนวยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. เพื่อเสริมสร*างความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ
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คูมือสําหรับประชาชน: การชวยเหลือสาธารณภัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชวยเหลือสาธารณภัย
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) หลักเกณฑวาด"วยการตั้งจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน"าที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543
3) หลักเกณฑการใช"จายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผู"ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
4. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 5. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให$บริการ
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. รับแจ*งเหตุทางโทรศัพท หมายเลข 044 - 367093 หรือ
งานปFองกันฯ สํานักงานปลัด
ประชาชนมาแจ*ง/ยื่นคํารองด*วยตัวเอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
2. เจ*าหน*าที่รับคําร*องและรายงานผู*บริหารทราบทันทีเพื่อสั่งการ
3, เจ*าหน*าที่สํารวจความเสียหายเบื้องต*น
4. บรรเทาความเดือดร*อนเบื้องต*นแกผู*ได*รับภัย
5. รายงานอําเภอทราบเพื่อดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการรวม ไมเกิน 1 วัน
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข*อง (แล*วแตกรณีที่เกิดขึ้น)
7. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
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8. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
9. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
10. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายคณิศ พัฒนโคคร
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงเรื่องราวรองทุกข$
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับแจ*งเรื่องราวร*องทุกข
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. ข"อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 5. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให$บริการ
1. ประชาชนเขียนคําร*องแจ*งเหตุ/ร*องทุกข พร*อมเอกสาร
ประกอบการยื่นคําร*อง (ระยะเวลาไมเกิน 20 นาที)
2. แจ*งหนวยงานเจ*าของเรื่องที่รับผิดชอบ เพื่อให*เจ*าหน*าที่
ตรวจสอบข*อเท็จจริงแล*วรายงานข*อเท็จจริงตอผู*บริหาร
(ระยะเวลาไมเกิน 2 วัน)
3, ผู*บริหารพิจารณาเรื่องราวร*องทุกขและสั่งการดําเนินการให*
ความชวยเหลือแก*ไขปLญหาให*กับผู*ร*องเรียน (ระยะเวลาไมเกิน
1 วัน)
4. เจ*าหน*าที่ดําเนินการให*ความชวยเหลือ แก*ไขปLญหาให*กับผู*
ร*องเรียน (ระยะเวลาไมเกิน 2 วัน)
5. แจ*งผลการดําเนินการให*ผู*ร*องเรียนทราบ (ระยะเวลาไม
เกิน 1 วัน)
ระยะเวลาดําเนินการรวม ไมเกิน 7 วัน
6. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข*อง (แล*วแตกรณีที่เกิดขึ้น)
7. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
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8. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
9. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
10. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค$กรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข*าเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท*องถิ่น
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจ*ง
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด"วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข"าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับนักเรียนเข*าเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนท*องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ชองทางการให$บริการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข*าเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท*องถิ่นเพื่อเข*าศึกษา
ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปQที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเข*าปQที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปQ) หรือจะรับเด็กที่มีอายุ
ยาง เข*าปQที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปQ) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนท*องถิ่นทุกคนโดยไมมี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนดองคกรปกครองสวน
ท*องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได*แตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนดให*ใช*
วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด*านวิชาการได*ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องคกรปกครองสวนท*องถิ่นจะ
ประกาศกําหนด
- องคกรปกครองสวนท*องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเข*าเรียนในสถานศึกษาปSดไว*ณสํานักงานองคกรปกครองสวนท*องถิ่นและสถานศึกษา
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พร*อมทั้งมีหนังสือแจ*งให*ผู*ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปQการศึกษาที่เด็กจะเข*าเรียน 1 ปQ
- องคกรปกครองสวนท*องถิ่นและสถานศึกษาแจ*งประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให*
ผู*ปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปQการศึกษาที่เด็กจะเข*าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อสง
เด็กเข*าเรียนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ที่
องคกรปกครองสวนท*องถิ่น
ประกาศกําหนด

1 วัน

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข*าเรียน 7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

1)

2)

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา : 1
วันสถานที่รับ
สมัครตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปSดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
สูติบัตรนักเรียน
1
ผู*สมัคร
1)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผู*ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง)
ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผู*ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง)
ฉบับ
-

ทะเบียนบ*านของ
นักเรียนบิดา
2) มารดาหรือ
ผู*ปกครอง

-

1

1

ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี
มีการเปลี่ยนชื่อ)
รูปถายของ
นักเรียนผู*สมัคร
ขนาดตามที่องคกร
4) ปกครองสวน
ท*องถิ่นหรือ
สถานศึกษา
กําหนด
กรณีไมมีสูติบัตร
5)

-

1

1

-

3

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

(กรณีไมมีสูติบัตร
ให*ใช*เอกสารดังตอ

3)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือหลัก
ฐานที่ทางราชการ
ออกให*ในลักษณะ
เดียวกัน
(2) หากไมมี
เอกสารตาม (1)
ให*บิดามารดาหรือ
ผู*ปกครองทํา
บันทึกแจ*งประวัติ
บุคคลตามแบบ
ฟอรมที่ทางองคกร
ปกครองสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางสาวปญญา กายโนนสูง
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ*งขุดดิน
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจ*ง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจ*งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การขุดดินที่ต*องแจ*งตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะต*องมีองคประกอบที่ครบถ*วนดังนี้
1.1 การดําเนินการขุดดินนั้นจะต*องเป$นการดําเนินการในท*องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช*บังคับ
ได*แก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนท*องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให*ใช*บังคับกฎหมายวาด*วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาด*วยการผังเมือง
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7) ท*องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*ใช*บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช*กับกรณีองคการ
บริหารสวนท*องถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการขุดดินเข*าลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พื้นที่ตามที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะต*องไมเป$นการกระทําที่ขัด
หรือแย*งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ*งการขุดดิน
เจ*าพนักงานท*องถิ่นต*องออกใบรับแจ*งตามแบบที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นกําหนดเพื่อเป$นหลักฐานการแจ*งภายใน 7
วันนับแตวันที่ได*รับแจ*งถ*าการแจ*งเป$นไปโดยไมถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นแจ*งให*แก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7 วันนับแต
วันที่มีการแจ*งถ*าผู*แจ*งไมแก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7วันนับแตวันที่ผู*แจ*งได*รับแจ*งให*แก*ไขให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งให*การแจ*งเป$นอันสิ้นผล กรณีถ*าผู*แจ*งได*แก*ไขให*ถูกต*องภายในเวลาที่กําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นออกใบ
รับแจ*งให*แกผู*แจ*งภายใน 3 วันนับแตวันที่ได*รับแจ*งที่ถูกต*อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*แจ*งยื่นเอกสารแจ*งการขุด
ดินตามที่กําหนดให*เจ*า
พนักงานท*องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข*อมูล

1 วัน

การพิจารณา

เจ*าพนักงานท*องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต*อง)

5 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ*าพนักงานท*องถิ่นออกใบ
รับแจ*งและแจ*งให*ผู*แจ*งมา
รับใบรับแจ*ง

1 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

1)

2)

3)

ระยะเวลา
ให$บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล

ที่
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
1
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
1
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข*างเคียง
แบบแปลน
1
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาต*นฉบับทุก
หน*าพร*อมเจ*าของ
ที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุก
หน*า
หนังสือมอบ
1
อํานาจกรณีให*
บุคคลอื่นยื่นแจ*ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
1
ของเจ*าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคํานวณ
1
(วิศวกรผู*ออกแบบ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา))
ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล))

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

0

ชุด

(กรณีผู*ขออนุญาต
ไมใชเจ*าของที่ดิน
ต*องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ*าของที่ดินให*
กอสร*างอาคารใน
ที่ดิน)
-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

หมายเหตุ
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
และคํานวณการ
ขุดดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พื้นที่ปากบอดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต*อง
เป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู*ออกแบบ
และคํานวณต*อง
เป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ
1
ติดตั้งอุปกรณ
8)
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผู*ควบคุมงาน
1
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
9)
หรือมีพื้นที่ปาก
บอดินเกิน
10,000 ตาราง
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจ*าพนักงาน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดผู*ควบคุม
งานต*องเป$นผู*
ได*รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ*งถมดิน
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจ*ง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจ*งถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การถมดินที่ต*องแจ*งตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะต*องมีองคประกอบที่ครบถ*วนดังนี้
1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะต*องเป$นการดําเนินการในท*องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช*บังคับ
ได*แก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนท*องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให*ใช*บังคับกฎหมายวาด*วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาด*วยการผังเมือง
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7) ท*องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให*ใช*บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช*กับกรณีองคการ
บริหารสวนท*องถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเข*าลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจ*าของที่อยูข*างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือ
มีพื้นที่เกินกวาที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะต*องไมเป$นการขัดหรือ
แย*งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ*งการถมดิน
เจ*าพนักงานท*องถิ่นต*องออกใบรับแจ*งตามแบบที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นกําหนดเพื่อเป$นหลักฐานการแจ*งภายใน 7
วันนับแตวันที่ได*รับแจ*งถ*าการแจ*งเป$นไปโดยไมถูกต*องให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นแจ*งให*แก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7 วันนับแต
วันที่มีการแจ*งถ*าผู*แจ*งไมแก*ไขให*ถูกต*องภายใน 7 วันนับแตวันที่ผู*แจ*งได*รับแจ*งให*แก*ไขให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งให*การแจ*งเป$นอันสิ้นผลกรณีถ*าผู*แจ*งได*แก*ไขให*ถูกต*องภายในเวลาที่กําหนดให*เจ*าพนักงานท*องถิ่นออกใบรับ
แจ*งให*แกผู*แจ*งภายใน 3 วันนับแตวันที่ได*รับแจ*งที่ถูกต*อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*แจ*งยื่นเอกสารแจ*งการถม
ดินตามที่กําหนดให*เจ*า
พนักงานท*องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข*อมูล

1 วัน

การพิจารณา

เจ*าพนักงานท*องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต*อง)

5 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ*าพนักงานท*องถิ่นออกใบ
รับแจ*งและแจ*งให*ผู*แจ*งมา
รับใบรับแจ*ง

1 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

1)

2)

3)

ระยะเวลา
ให$บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล

ที่
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
1
ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
1
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข*างเคียง
แบบแปลน
1
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาต*นฉบับทุก
หน*าพร*อม
เจ*าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน*า
หนังสือมอบ
1
อํานาจกรณีให*
บุคคลอื่นยื่นแจ*ง
การถมดิน
หนังสือยินยอม
1
ของเจ*าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคํานวณ
1
(กรณีการถมดินที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ชุด

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

0

ชุด

(กรณีผู*ขออนุญาต
ไมใชเจ*าของที่ดิน
ต*องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ*าของที่ดินให*
กอสร*างอาคารใน
ที่ดิน)
-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-
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ที่

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเป$นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผู*ออกแบบและ
คํานวณต*องเป$นผู*
ได*รับใบอนุญาต
ให*ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
พื้นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู*ออกแบบ
และคํานวณต*อง
เป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาตให*
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
ชื่อผู*ควบคุมงาน 1
0
ชุด
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเป$นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
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ที่

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปต*องเป$นผู*ได*รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยูของผู*
1
แจ*งการถมดิน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160/ โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข*อบัญญัติ
ท*องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 15:21
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ* ดจะดัดแปลงอาคารต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถิ่นโดยเจ*าพนักงานท*องถิ่นต*องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไมอนุญาตพร*อมด*วยเหตุผลให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต
วันที่ได*รับคําขอใน กรณีมีเหตุจําเป$นที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได*
ภายในกําหนดเวลาให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45 วัน แตต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลา
และเหตุจําเป$นแตละคราวให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได*ขยายเวลาไว*นั้นแล*วแตกรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงคดัดแปลง
อาคารพร*อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ*าพนักงานท*องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

1)

2)

การพิจารณา

เจ*าพนักงานท*องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช*
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาด*วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสร*างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
3)
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข*อง เชน ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การพิจารณา
เจ*าพนักงานท*องถิ่นตรวจ
35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
4)
(อ.1) และแจ*งให*ผู*ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสารยื่น
ฉบับจริง
เพิ่มเติม
ผู$ออกเอกสาร
แบบคําขออนุญาต
1
1) กอสร*างอาคาร
(แบบข. 1)
ใบอนุญาตกอสร*าง
1
อาคารเดิมที่ได*รับ
2)
อนุญาตหรือใบรับ
แจ*ง
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาต*นฉบับทุกหน*า
พร*อมเจ*าของที่ดิน
ลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน*ากรณี
3)
ผู*ขออนุญาตไมใช
เจ*าของที่ดินต*องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ*าของที่ดินให*
กอสร*างอาคารใน
ที่ดิน
ใบอนุญาตให*ใช*
1
ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคม
4)
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ใบอนุญาตให*ใช*
ที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย)
พร*อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท*าย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
อํานาจต*องมี
หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมปX
30 บาทพร*อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ*านหรือ
หนังสือเดินทางของ
ผู*มอบและผู*รับมอบ
อํานาจ
บัตรประจําตัว
0
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ*าน
ของผู*มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล
ผู*รับมอบอํานาจ
เจ*าของที่ดิน (กรณี
เจ*าของที่ดินเป$นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอมให*
1
ชิดเขตที่ดินตาง
เจ*าของ (กรณี
กอสร*างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
1
สถาปนิกผู*ออกแบบ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ประกอบวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของ
1
วิศวกรผู*ออกแบบ
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ประกอบวิชาชีพ
9)
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบ
1
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อ
พร*อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
10)
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู*ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ
1
โครงสร*างแผนปก
11)
ระบุชื่อเจ*าของ
อาคารชื่ออาคาร
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)

- 26 -

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
สถานที่กอสร*างชื่อ
คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผู*คํานวณ
พร*อมลงนามทุก
แผน
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคาร
ที่กอสร*างด*วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป$น
สวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภท
ที่ตั้งอยูในบริเวณที่
ต*องมีการคํานวณ
ให*อาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหวได*
ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต*านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการ
ต*านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ.
2550 ต*องแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบโครงสร*าง
กรณีใช*หนวยแรง
1
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
12)
กฎกระทรวงฉบับที่
6 พ.ศ. 2527 เชน
ใช*คา fc > 65 ksc.
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
หรือคา fc’> 173.3
ksc. ให*แนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได*
วิศวกรผู*คํานวณ
และผู*ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารที่เข*า
1
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
48 พ.ศ. 2540 ต*อง
มีระยะของ
คอนกรีตที่หุ*มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีต
13) หุ*มเหล็กไมน*อย
กวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได*
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอมเป$น
1
ผู*ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู*ควบคุม
การกอสร*างพร*อม
สําเนาใบอนุญาต
14) เป$นผู*ประกอบ
วิชาชีพสถาปLตย
กรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต*องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

15)

16)

17)

18)

19)

20)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
หนังสือยินยอมเป$น
1
ผู*ควบคุมงานของ
วิศวกรผู*ควบคุม
การกอสร*างพร*อม
สําเนาใบอนุญาต
เป$นผู*ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต*องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
แบบแปลนและ
1
รายการคํานวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรองของ
1
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรองของ
1
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ไฟฟFา
หนังสือรับรองของ
1
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ปFองกันเพลิงไหม*
หนังสือรับรองของ
1
ผู*ประกอบวิชาชีพ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

1

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรองของ
1
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
21)
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรองของ
1
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
22)
ของวิศวกร
ผู*ออกแบบระบบ
ลิฟต
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต*องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป$นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

16. คาธรรมเนียม
1) เปGนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงข*อบัญญัต
ท*องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558 15:48
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ* ดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน*อยกวาความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน*อยกวา 2 เมตร ต*องได*รับใบอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถิ่น
ซึ่งเจ*าพนักงานท*องถิ่นต*องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ*งคําสั่งไมอนุญาตพร*อมด*วยเหตุผลให*ผู*
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ได*รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป$นที่เจ*าพนักงานท*องถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได*ภายในกําหนดเวลาให*ขยายเวลาออกไปได*อีกไมเกิน 2 คราว คราวละไม
เกิน 45 วัน แตต*องมีหนังสือแจ*งการขยายเวลาและเหตุจําเป$นแตละคราวให*ผู*ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาหรือตามที่ได*ขยายเวลาไว*นั้นแล*วแตกรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1 วัน
พร*อมเอกสาร

การพิจารณา

เจ*าพนักงานท*องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

1)

2)
การพิจารณา

2 วัน

เจ*าพนักงานท*องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช*
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาด*วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสร*างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
3)
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข*องเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/
เจ*าพนักงานท*องถิ่นตรวจ
35 วัน
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
4)
(อ.1) และแจ*งให*ผู*ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
แบบคําขออนุญาต
1
0
ชุด
1) รื้อถอนอาคาร
(แบบ ข. 1)
หนังสือรับรองของ
1
0
ชุด
ผู*ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของผู*ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการและ
สิ่งปFองกันวัสดุรวง
2)
หลนในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่เป$น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทเป$นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
1
ชุด
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาต*นฉบับทุกหน*า
พร*อมเจ*าของที่ดิน
ลงนามรับรอง
3) สําเนาทุกหน*ากรณี
ผู*ขออนุญาตไมใช
เจ*าของที่ดินต*องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ*าของที่ดินให*รื้อ
ถอนอาคารในที่ดิน

หมายเหตุ
(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)
(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)

(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ใบอนุญาตให*ใช*
1
ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตให*ใช*
4)
ที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย)
พร*อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท*าย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
อํานาจต*องมี
หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมปX
30 บาทพร*อม
สําเนาบัตร
5)
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ*านหรือ
หนังสือเดินทางของ
ผู*มอบและผู*รับมอบ
อํานาจ
บัตรประจําตัว
0
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบ*าน
ของผู*มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล
6)
ผู*รับมอบอํานาจ
เจ*าของที่ดิน (กรณี
เจ*าของที่ดินเป$นนิติ
บุคคล)
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ
0
อํานาจต*องมี
หนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมปX
30 บาทพร*อม
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ*านหรือ
หนังสือเดินทางของ
7)
ผู*มอบและผู*รับมอบ
อํานาจบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนของ
ผู*มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู*รับ
มอบอํานาจเจ*าของ
อาคาร (กรณี
เจ*าของอาคารเป$น
นิติบุคคล)
หนังสือรับรองของ
1
สถาปนิกผู*ออกแบบ
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ประกอบวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีที่
เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของ
1
วิศวกรผู*ออกแบบ
9)
พร*อมสําเนา
ใบอนุญาตเป$นผู*
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผู*ขอ
อนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบ
1
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อ
พร*อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
10)
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู*ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผู*ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

16. คาธรรมเนียม
1) เปGนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสร*างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย*ายอาคาร
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงข*อบัญญัติ
ท*องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตกอสร*างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย*าย
อาคาร 21/05/2558 17:06
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตกอสร*างดัดแปลงหรือเคลื่อนย*ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา
22) ให*ใช*ได*ตามระยะเวลาที่กําหนดไว*ในใบอนุญาต ถ*าผูไ* ด*รับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะต*องยื่นคํา
ขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได*ยื่นคําขอดังกลาวแล*วให*ดําเนินการตอไปได*จนกวาเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะสั่งไม
อนุญาตให*ตออายุใบอนุญาตนั้น
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ยื่นขอตออายุใบอนุญาต
พร*อมเอกสาร

ระยะเวลา
ให$บริการ
1 วัน

การพิจารณา

เจ*าพนักงานท*องถิ่นตรวจ
2 วัน
พิจารณาเอกสาร
2)
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต
2 วัน
การพิจารณา
เจ*าพนักงานท*องถิ่น
ตรวจสอบการดําเนินการ
3)
ตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอน
ใดและแจ*งให*ผุ*ขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)
(องคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการ
หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ตัวตน
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรอง
0
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคําขอตออายุ
1
1) ใบอนุญาต
กอสร*างอาคาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

1

ชุด

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย*ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช*ที่
จอดรถที่กลับรถ
และทางเข*าออก
ของรถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
สําเนาใบอนุญาต
0
กอสร*างดัดแปลง
2) รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย*ายอาคาร
แล*วแตกรณี
หนังสือแสดง
1
ความยินยอมของ
ผู*ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
3) เป$นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
1
ความยินยอมของ
ผู*ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เป$นอาคารมี
4)
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม)
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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16. คาธรรมเนียม
1) เปGนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอรับใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับ
ใบอนุญาต)
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ"งการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก"ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ"งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดให"มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู"
ได"รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 12/05/2015 10:13
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู*ใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันประเภท ก, ข, ค ลักษณะที่สองและ จ ลักษณะที่สองต*องยื่น
ขออนุญาตและต*องได*รับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ํามันได*ซึ่ง
- สถานีบริการน้ํามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ให*บริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่
ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะด*านที่ใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว*างของถนนไมน*อย
กวา 12 เมตรหรือติดเขตถนนสวนบุคคลด*านที่ใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว*างของถนนไม
น*อยกวา 10 เมตรและเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันใต*พื้นดิน
- สถานีบริการน้ํามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ให*บริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ที่ติด
เขตถนนสาธารณะด*านที่ใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว*างของถนนน*อยกวา 12 เมตรหรือ
ติดเขตถนนสวนบุคคลด*านที่ใช*เป$นทางเข*าและทางออกสําหรับยานพาหนะที่มีความกว*างของถนนน*อยกวา 10 เมตร
และเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันใต*พื้นดิน
- สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่ให*บริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บ
น้ํามันที่มีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไปไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินและจะเก็บน้ํามันที่มีปริมาณไมเกิน 5,000 ลิตร
ไว*ในถังเก็บน้ํามันใต*พื้นดินอีกด*วยก็ได*การเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินให*เก็บได*เฉพาะน้ํามันชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน*อยเทานั้น
- สถานีบริการน้ํามันประเภท จ ลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ํามันที่เก็บน้ํามันที่มีปริมาณเกิน 10,000
ลิตรขึ้นไปไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินถังเก็บน้ํามันใต*พื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป_ะเหล็กเพื่อให*บริการแก
เรือการเก็บน้ํามันไว*ในถังเก็บน้ํามันเหนือพื้นดินหรือถังเก็บน้ํามันที่ติดตั้งภายในโป_ะเหล็กให*เก็บได*เฉพาะน้ํามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน*อยเทานั้น
2. ต*องไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข*อง เชน กฎหมายวาด*วยการควบคุมอาคารกฎหมายวาด*วยการผังเมือง
กฎหมายวาด*วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมแหงชาติ เป$นต*น
3. แผนผังบริเวณแบบกอสร*างและรายการคํานวณต*องมีลักษณะเป$นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกต*องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแก*ไข/เพิ่มเติมได*ในขณะนั้นผู*รับคําขอ
และผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร*อมกําหนดระยะเวลาให*ผู*ยื่น
คําขอดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมหากผู*ยื่นคําขอไมดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมได*ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู*รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ*าหน*าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ*วนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบร*อยแล*ว
3. ระยะเวลาการให*บริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าที่ผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นวามีความครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแล*วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคให*จัดสงผลให*ทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหน*าถึงตัวทานเองให*ชัดเจน
พร*อมติดแสตมปXสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

การลงนาม/
3) คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

เจ*าหน*าที่รับคําขอและ
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต*องของ
คําขอและความครบถ*วนของ
เอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กําหนดและสง
เรื่องให*สํานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ํามัน
เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบ
42 วัน
พิจารณา/ตรวจสอบ
- เอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต*น
- แผนผังโดยสังเขป
- แผนผังบริเวณ
- แบบกอสร*างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม
มลพิษระบบทอน้ํามันระบบ
ทอดับเพลิงระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ําปนเปfgอน
น้ํามันระบบอุปกรณนิรภัย
- แบบระบบไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตรายจากฟFาผา
- สิ่งปลูกสร*างอื่นแล*วแต
กรณี
- รายการคํานวณความ
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่
เกี่ยวข*อง
ลงนามในหนังสือแจ*งผลการ 2 วัน
พิจารณา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
0
ประชาชน
1)

2)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

สําเนาทะเบียน
บ*าน

กรมการปกครอง

0

1

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค*า

0

1

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
คําขอรับ
กรมธุรกิจพลังงาน
1
ใบอนุญาต
1)
ประกอบกิจการ
(แบบธพ.น. ๑)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (ถ*ามี)
พร*อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
2) ประชาชนของผู*
มอบอํานาจและ
ผู*รับมอบอํานาจ
3) สําเนาเอกสาร

กรมที่ดิน

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต*องทุก
หน*า)
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา / รับรอง
สําเนาถูกต*องทุก
หน*า)
ฉบับ (กรณีนิติบุคคล /
ออกให*ไมเกิน๖
เดือน / รับรอง
สําเนาถูกต*องทุก
หน*า)
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ผู*มีอํานาจลงนาม)

0

ชุด

1

ชุด

(พร*อมปSดอากร
แสตมปXตาม
ประมวลรัษฎากร/
รับรองสําเนา
ถูกต*องเฉพาะบัตร
ประจําตัว
ประชาชนทั้งของผู*
มอบอํานาจและ
ผู*รับมอบอํานาจ)
(รับรองสําเนา
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
แสดงสิทธิใช*ที่ดิน
เชนโฉนดที่ดิน /
น.ส.๓ / น.ส.๓ก
/ ส.ค.๑เป$นต*น
สําเนาเอกสาร
0
แสดงวาผู*ขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิ
ใช*ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอมให*
4) ใช*ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม
จากหนวยงานที่มี
หน*าที่ดูแลและ
รับผิดชอบที่ดิน
ดังกลาว
สําเนาหนังสือแจ*ง กรมโยธาธิการ
0
การตรวจสอบ
และผังเมือง
การใช*ประโยชน
5)
ที่ดินตาม
กฎหมายวาด*วย
การผังเมือง
แผนผังโดยสังเขป
3
แผนผังบริเวณ
และแบบกอสร*าง
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ
ควบคุมมลพิษ
ระบบทอน้ํามัน
6) ระบบทอดับเพลิง
ระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือแยกน้ํา
ปนเปfgอนน้ํามัน
ระบบอุปกรณ
นิรภัยแบบระบบ
ไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตราย
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ถูกต*องทุกหน*า)

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า)

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า)

0

ชุด

(วิศวกรผู*ออกแบบ
ลงนามทุกหน*า)
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ที่

7)

8)

9)

10)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
จากฟFาผาและสิ่ง
ปลูกสร*างอื่น
แล*วแตกรณี
รายการคํานวณ
1
ความมั่นคง
แข็งแรงและ
ระบบที่เกี่ยวข*อง
หนังสือรับรอง
1
ของวิศวกรพร*อม
สําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สําเนาหนังสือ
0
อนุญาตพร*อม
ด*วยสําเนาแผนผัง
ที่ได*รับอนุญาต
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร*อมด*วยสําเนา
แผนผังที่ได*รับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา
สําเนาสัญญา
0
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู*
ได*รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(วิศวกรผู*ออกแบบ
ลงนามทุกหน*า)

0

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต*องที่
ใบอนุญาต)

1

ชุด

(ให*นํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า)

1

ชุด

(ให*นํามายื่นกอน
พิจารณาออก
ใบอนุญาต /
รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ควบคุมประเภทที่
๓
11) อื่นๆ (ถ*ามี)
0
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. คาธรรมเนียม
1) ไมมี
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ ธพ.น. 1 เป$นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ*งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ"งการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และที่แก"ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ํามัน พ.ศ. 2556
4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว
5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ"งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอ
และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดให"มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแกผู"
ได"รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก"ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ*ง
การอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2
: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 12/05/2015 10:39
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระทําได*ก็ตอเมื่อผู*ขอรับใบอนุญาตได*ดําเนินการกอสร*างสถาน
ประกอบการแล*วเสร็จถูกต*องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข*องกําหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ํามัน
ระบบทอน้ํามันและอุปกรณระบบไฟฟFาระบบปFองกันอันตรายจากฟFาผาระบบปFองกันและระงับอัคคีภัยครบถ*วนถูกต*อง
แล*ว
2. ต*องไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข*องเชนกฎหมายวาด*วยการควบคุมอาคารกฎหมายวาด*วยการผังเมืองกฎหมาย
วาด*วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมแหงชาติเป$นต*น
3. การกอสร*างผลการทดสอบและตรวจสอบด*านความปลอดภัยต*องมีลักษณะเป$นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. หากเห็นวาคําขอไมถูกต*องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแก*ไข/เพิ่มเติมได*ในขณะนั้นผู*รับคําขอ
และผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร*อมกําหนดระยะเวลาให*ผู*ยื่น
คําขอดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมหากผู*ยื่นคําขอไมดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมได*ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู*รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ*าหน*าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ*วนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบร*อยแล*ว
3. ระยะเวลาการให*บริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าที่ผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นวามีความครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือประชาชน
4. ทั้งนี้จะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแล*วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส (Email) หรือหากประสงคให*จัดสงผลให*ทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหน*าถึงตัวทานเองให*ชัดเจน
พร*อมติดแสตมปXสําหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดกําหนด
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

เจ*าหน*าที่รับหนังสือหรือคํา 1 วัน
ขอและตรวจสอบความ
ครบถ*วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานที่
กําหนดและสงเรื่องให*สํานัก
ความปลอดภัยธุรกิจน้ํามัน
27 วัน
เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ
- สถานที่และสิ่งกอสร*าง
- ผลการทดสอบถังเก็บ
น้ํามันระบบทอน้ํามันและ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
3) คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
อุปกรณระบบไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตรายจากฟFาผา
ระบบปFองกันและระงับ
อัคคีภัย
- เอกสารหลักฐานประกอบ
ลงนามในใบอนุญาต

ระยะเวลา
ให$บริการ

2 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ผลการทดสอบถัง
1
เก็บน้ํามันระบบ
ทอน้ํามันและ
อุปกรณระบบ
1) ไฟฟFาระบบ
ปFองกันอันตราย
จากฟFาผาระบบ
ปFองกันและระงับ
อัคคีภัย
สําเนาหนังสือ
0
อนุญาตพร*อม
2)
ด*วยสําเนาแผนผัง
ที่ได*รับอนุญาต

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

1

ชุด

หมายเหตุ

(รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ทําทางเชื่อมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสวนบุคคล
หรือสําเนา
หนังสืออนุญาต
พร*อมด*วยสําเนา
แผนผังที่ได*รับ
อนุญาตทําสิ่ง
ลวงล้ําลําน้ํา
สําเนาสัญญา
0
ประกันภัยภัย
หรือกรมธรรม
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแกผู*
3)
ได*รับความ
เสียหายจากภัย
อันเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่
3
4) อื่นๆ (ถ*ามี)
0
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต*องทุกหน*า)

0

ชุด

-

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียมการอนุญาตให$ใช$ภาชนะบรรจุน้ํามันเปGนไปตามข$อ 62 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ$งการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงพ.ศ.
2556
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบ ธพ.น. 2 เป$นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกําหนดสถานที่แจ*งการประกอบกิจการควบคุมประเภท
ที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคําขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายบัณฑูรย นิยมนา
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย$ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย$ พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผู*ขอจดทะเบียนเป$น
บุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปTนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต"บังคับของกฎหมายวาด"วย
ทะเบียนพาณิชย
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต"บังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องให"ผู"ประกอบพาณิชยกิจต"องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจ"าหน"าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจ"าหน"าที่และนายทะเบียนพาณิชย
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใช"ในการให"บริการข"อมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
9) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชย
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 01
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11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู*ประกอบพาณิชยกิจต*องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชยภายใน 30 วันนับตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู*ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด*วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให*ผู*อื่นยื่นจดทะเบียนแทน
ก็ได*
3. ให*ผู*ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป$นเจ*าของกิจการเป$นผู*ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได*จากพนักงานเจ*าหน*าที่หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ*วนตามที่ระบุ
ไว*ในคูมือประชาชนเรียบร*อยแล*ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ*วนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเป$นเหตุให*ไมสามารถพิจารณาได* เจ*าหน*าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต*องยื่นเพิ่มเติม โดยผู*ยื่นคําขอจะต*องดําเนินการแก*ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู*ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจ
จะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให*ผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจไว*เป$น
หลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ*งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ*าหน*าที่บันทึกข*อมูลเข*า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

15 นาที

ประเภทขั้นตอน

1)
2)
3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร
4) คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยให*ผู*ยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

ระยะเวลา
ให$บริการ

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
0
1) ประชาชน
สําเนาทะเบียน
2) บ*าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง)
ฉบับ (พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู$ออกเอกสาร

คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1) พาณิชย (แบบ
การค*า
ทพ.)
หนังสือให*ความ
ยินยอมให*ใช*สถาน
ที่ตั้งสํานักงานแหง
2) ใหญโดยให*เจ*าของ
ร*านหรือเจ*าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให*มีพยานลง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน )
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู$ออกเอกสาร
ชื่อรับรองอยางน*อย
1 คน
สําเนาทะเบียนบ*าน
ที่แสดงให*เห็นวา
ผู*ให*ความยินยอม
เป$นเจ*าบ*านหรือ
สําเนาสัญญาเชา
โดยมีผู*ให*ความ
ยินยอมเป$นผู*เชา
หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอื่นที่ผู*เป$น
เจ*าของกรรมสิทธิ์
เป$นผู*ให*ความ
ยินยอมพร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง
แผนที่แสดงสถานที่
ซึ่งใช*ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญ
บริเวณใกล*เคียง
โดยสังเขปพร*อมลง
นามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอํานาจ
(ถ*ามี) พร*อมปSด
อากรแสตมปX 10
บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของผู*รับ
มอบอํานาจ (ถ*ามี)
พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง
สําเนาหนังสือ
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

1

ฉบับ

(กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน )

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ใช*ในกรณี

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผู$ออกเอกสาร

อนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให*เป$นผู*
จําหนายหรือให*เชา
สินค*าดังกลาวจาก
เจ*าของลิขสิทธิ์ของ
สินค*าที่ขายหรือให*
เชาหรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการ
ซื้อขายจาก
ตางประเทศพร*อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต*อง
หนังสือชี้แจง
ข*อเท็จจริงของ
แหลงที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนหรือ
อาจมาพบ
8)
เจ*าหน*าที่เพื่อทํา
บันทึกถ*อยคํา
เกี่ยวกับข*อเท็จจริง
ของแหลงที่มาของ
เงินทุนพร*อมแสดง
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนก็ได*

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให*
เชาแผนซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศนแผน
วีดิทัศนดีวีดีหรือ
แผนวีดีทัศนระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่
เกี่ยวกับการ
บันเทิง)

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
คาธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30 บาท

1

0

ฉบับ

(ใช*ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค*าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด*วยอัญ
มณี)
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หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย$ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย$
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
กรณีผู*ขอจดทะเบียนเป$นบุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต"บังคับของกฎหมายวาด"วย
ทะเบียนพาณิชย
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต"บังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องให"ผู"ประกอบพาณิชยกิจต"องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจ"าหน"าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจ"าหน"าที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใช"ในการให"บริการข"อมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
8) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลขคํา
ขอจดทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
10 คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 05
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11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู*ประกอบพาณิชยกิจซึ่งได*จดทะเบียนไว*แล*วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได*จดทะเบียนไว*จะต*องยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแตวันที่ได*มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู*ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชยด*วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให*ผู*อื่นยื่นจดทะเบียนแทน
ก็ได*
3. ให*ผู*ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป$นเจ*าของกิจการเป$นผู*ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได*จากพนักงานเจ*าหน*าที่หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ*วนตามที่ระบุไว*ใน
คูมือประชาชนเรียบร*อยแล*วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ*วนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เป$นเหตุให*ไมสามารถพิจารณาได*เจ*าหน*าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่
ต*องยื่นเพิ่มเติมโดยผู*ยื่นคําขอจะต*องดําเนินการแก*ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู*ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให*ผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจไว*เป$นหลักฐาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ*งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
/เจ*าหน*าที่บันทึกข*อมูลเข*า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ

15 นาที

1)
2)
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
4) คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยให*ผู*ยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

หมายเหตุ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
0
ประชาชน
1)
สําเนาทะเบียน
บ*าน
2)

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู*
ประกอบพาณิชยกิจ
พร*อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต*อง)
ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บ*านของผู*ประกอบ
พาณิชยกิจพร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
1) พาณิชย (แบบ
การค*า
ทพ.)
(ต*นฉบับ) หนังสือ 1
0
ฉบับ
ให*ความยินยอมให*
2)
ใช*สถานที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ

หมายเหตุ
(กรณีผู*ประกอบ
พาณิชยกิจมิได*เป$น
เจ*าบ*าน )
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
โดยให*เจ*าของร*าน
หรือเจ*าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให*มีพยานลง
ชื่อรับรองอยางน*อย
1 คน
สําเนาทะเบียนบ*าน
0
1
ฉบับ
(กรณีผู*ประกอบ
ที่แสดงให*เห็นวา
พาณิชยกิจมิได*เป$น
ผู*ให*ความยินยอม
เจ*าบ*าน)
เป$นเจ*าบ*านหรือ
สําเนาสัญญาเชา
โดยมีผู*ให*ความ
ยินยอมเป$นผู*เชา
หรือเอกสารสิทธิ์
อยางอื่นที่ผู*เป$น
เจ*าของกรรมสิทธิ์
เป$นผู*ให*ความ
ยินยอมพร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง
แผนที่แสดงสถานที่
1
0
ฉบับ
ซึ่งใช*ประกอบ
พาณิชยกิจและ
สถานที่สําคัญ
บริเวณใกล*เคียง
โดยสังเขปพร*อมลง
นามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
(ถ*ามี) พร*อมปSด
อากรแสตมปX 10
บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของผู*รับ
มอบอํานาจ (ถ*ามี)
พร*อมลงนาม
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
รับรองสําเนา
ถูกต*อง
ใบทะเบียนพาณิชย กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
7)
(ฉบับจริง)
การค*า
ที่

หมายเหตุ

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย$ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย$ พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผู*
ขอจดทะเบียนเป$นบุคคลธรรมดา
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค"าเรื่องกําหนดแบบพิมพเพื่อใช"ในการให"บริการข"อมูลทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องแตงตั้งพนักงานเจ"าหน"าที่และนายทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชยแตงตั้งพนักงานเจ"าหน"าที่และนายทะเบียน
พาณิชย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย
7) คําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชยที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชยและเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต"บังคับของกฎหมายวา
ด"วยทะเบียนพาณิชย
9) ประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกําหนดพาณิชยกิจที่ไมอยูภายใต"บังคับแหงพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องให"ผู"ประกอบพาณิชยกิจต"องจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเปTนพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด*านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไมมี
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
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10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน สพจ. ทก. 09
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู*ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชยไว*ตอมาได*เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม เชน
ขาดทุนไมประสงคจะประกอบการค*าตอไปเจ*าของสถานที่เรียกห*องคืนเพราะหมดสัญญาเชาหรือเลิกห*างหุ*นสวนบริษัท
ให*ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจตอพนักงานเจ*าหน*าที่ภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแตวันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู*ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข*องไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด*วยตนเองเชนวิกลจริตตายสาบสูญ
เป$นต*นให*ผู*ที่มีสวนได*เสียตามกฎหมายเชนสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
แทนผู*ประกอบพาณิชยกิจนั้นได*โดยให*ผู*มีสวนได*เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเลิกพร*อมแนบ
เอกสารหลักฐานการที่ผู*ประกอบพาณิชยกิจไมสามารถมายื่นคําขอจดทะเบียนได*ด*วยตนเองเชนใบมรณบัตรคําสั่งศาล
เป$นต*น
3. ผู*ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได*ด*วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให*ผู*อื่นยื่น
แทนก็ได*
4. ให*ผู*ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป$นเจ*าของกิจการหรือผู*มีสวนได*เสีย (แล*วแตกรณี) เป$นผู*ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได*จากพนักงานเจ*าหน*าที่หรือดาวน
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ :
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ*วนตาม
ที่ระบุไว*ในคูมือประชาชนเรียบร*อยแล*ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ*วนและ/หรือมีความบกพรอง
ไมสมบูรณเป$นเหตุให*ไมสามารถพิจารณาได*เจ*าหน*าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต*องยื่นเพิ่มเติมโดยผู*ยื่นคําขอจะต*องดําเนินการแก*ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผู*ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให*ผู*ยื่นคําขอหรือผู*ได*รับมอบอํานาจไว*เป$นหลักฐาน
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา
เอกสาร/แจ*งผล

30 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม

5 นาที

1)
2)
การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ*าหน*าที่บันทึกข*อมูลเข*า
3)
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร
การลงนาม/
นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
4) คณะกรรมการมีมติ
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชยให*ผู*ยื่นคําขอ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

-

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู*
ประกอบพาณิชย
กิจหรือทายาทที่
ยื่นคําขอแทน
พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
1) พาณิชย (แบบ
การค*า
ทพ.)
ใบทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
0
ฉบับ
2) พาณิชย (ฉบับ
การค*า
จริง)
สําเนาใบมรณ
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
บัตรของผู*
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถึงแก
3) กรรม) โดยให*
ทายาทที่ยื่นคําขอ
เป$นผู*ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง
สําเนาหลักฐาน กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
แสดงความเป$น
ทายาทของผู*ลง
ชื่อแทนผู*
4) ประกอบพาณิชย
กิจซึ่งถึงแกกรรม
พร*อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจ (ถ*ามี)
5)
พร*อมปSดอากร
แสตมปX 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของ
6) ผู*รับมอบอํานาจ
(ถ*ามี) พร*อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต*อง

หมายเหตุ
-

-

-

-
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16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
คาธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป:าย
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีปFาย
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจ*ง
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. ภาษีปาย พ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีปFาย 26/05/2558 16:15
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปFาย พ.ศ. 2510 กําหนดให*องคกรปกครองสวนท*องถิ่นมีหน*าที่ในการรับชําระภาษี
ปFายแสดงชื่อยี่ห*อหรือเครื่องหมายที่ใช*เพื่อการประกอบการค*าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค*าหรือกิจการอื่น
เพื่อหารายได* โดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนท*องถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ*งให*เจ*าของปFายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปFาย (ภ.ป. 1)
3. เจ*าของปFายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปFาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนท*องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปFายและแจ*งการประเมินภาษีปFาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนท*องถิ่นรับชําระภาษี (เจ*าของปFายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ*าของปFายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตได*รับแจ*งการประเมิน) ต*องชําระภาษีและเงิน
เพิ่ม
7. กรณีที่ผู*รับประเมิน (เจ*าของปFาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผู*บริหารท*องถิ่นได*ภายใน 30 วันนับ
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แตได*รับแจ*งการประเมินเพื่อให*ผู*บริหารท*องถิ่นชี้ขาดและแจ*งให*ผู*เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา
60 วันนับแตวันที่ได*รับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปFายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกต*องหรือไมครบถ*วนและไมอาจแก*ไขเพิ่มเติมได*ใน
ขณะนั้นผู*รับคําขอและผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกสองฝtายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร*อมกําหนด
ระยะเวลาให*ผู*ยื่นคําขอดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมหากผู*ยื่นคําขอไมดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู*รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ*าหน*าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ*วนตามบันทึกสองฝtายนั้นเรียบร*อยแล*ว
10. ระยะเวลาการให*บริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าที่ผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นวามีความครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแล*วเสร็จตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าของปFายยื่นแบบแสดง
1 วัน
รายการภาษีปFาย (ภ.ป. 1)
เพื่อให*พนักงานเจ*าหน*าที่
ตรวจสอบความครบถ*วน
ถูกต*องของเอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจ*าหน*าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปFายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปFาย
(ภ.ป.1) และแจ*งการ
ประเมินภาษี

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

30 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปQ)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีปFาย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ.
2539)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

เจ*าของปFายชําระภาษี

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให$บริการ

15 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

3)

หมายเหตุ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แตได*รับแจ*งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต*องชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกให*
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐพร*อม
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ทะเบียนบ*าน
1
พร*อมสําเนา
แผนผังแสดง
1
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงปFาย
รายละเอียด
เกี่ยวกับปFายวัน
เดือนปQที่ติดตั้ง
หรือแสดง
หลักฐานการ
0
ประกอบกิจการ
เชนสําเนาใบ
ทะเบียนการค*า
สําเนาทะเบียน
พาณิชยสําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หนังสือรับรอง
1
นิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) พร*อม
สําเนา
สําเนา
0
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปFาย (ถ*ามี)

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
7)
มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน)

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-
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16. คาธรรมเนียม
1. ปFายที่มีอักษรไทยล*วน คิดอัตรา 3 บาท ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ปFายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรตางประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นให*คิดอัตรา 20 บาท
ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ปFายดังตอไปนี้ ให*คิดอัตรา 40 ตอ 500 ตารางเซนติเมตร
(ก) ปFายที่ไมมีอักษรไทย ไมวาจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม
(ข) ปFายที่มีอักษรไทยบางสวน หรือทั้งหมดอยูใต*หรือต่ํากวาอักษรตางประเทศ
4. ปFายที่เปลี่ยนแปลงแก*ไขพื้นที่ปFาย ข*อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางสวนในปFายที่ได*เสียภาษีแล*ว อันเป$นเหตุให*
ต*องเสียภาษีปFายเพิ่มขึ้น ให*คิดอัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล*วแตกรณี และให*เสียเฉพาะจํานวนที่เพิ่มขึ้น
5. ปFายทุกประเภทเมื่อคํานวณพื้นที่ของปFายแล*ว ถ*ามีอัตราที่ต*องเสียภาษีต่ํากวาปFายละ 200 บาท ให*เสียภาษีปFายละ
200 บาท
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) 1. แบบแจ*งรายการเพื่อเสียภาษีปFาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปFาย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจ*ง
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/05/2558 16:24
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กําหนดให*องคกรปกครองสวนท*องถิ่นมีหน*าที่ในการรับ
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินที่เป$นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร*างอยางอื่นๆ และที่ดินที่ใช*ตอเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร*างอยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนท*องถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธี
การชําระภาษี
2. แจ*งให*เจ*าของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ*าของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนท*องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจ*งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5. องคกรปกครองสวนท*องถิ่นรับชําระภาษี (เจ*าของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจ*าของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตได*รับแจ*งการประเมินกรณีที่เจ*าของทรัพยสินชําระ
ภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะต*องชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
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7. กรณีที่ผู*รับประเมิน (เจ*าของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผู*บริหารท*องถิ่นได*ภายใน 15 วัน
นับแตได*รับแจ*งการประเมินโดยผู*บริหารท*องถิ่นชี้ขาดและแจ*งเจ*าของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
เจ*าของทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกต*องหรือไมครบถ*วนและไมอาจแก*ไขเพิ่มเติมได*ใน
ขณะนั้นผู*รับคําขอและผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกสองฝtายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร*อมกําหนด
ระยะเวลาให*ผู*ยื่นคําขอดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมหากผู*ยื่นคําขอไมดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมได*ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู*รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ*าหน*าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการแก*ไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ*วนตามบันทึกสองฝtายนั้นเรียบร*อยแล*ว
10. ระยะเวลาการให*บริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจ*าหน*าที่ผู*รับคําขอได*ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล*วเห็นวามีความครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือประชาชน
11. จะดําเนินการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแล*วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าของทรัพยสินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพยสิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให*พนักงาน
เจ*าหน*าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ*าหน*าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจ*ง
การประเมินภาษีให*เจ*าของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

1)

2)

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแตผู*รับบริการ
มายื่นคําขอ
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)
(ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
/ องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให*
โดยหนวยงานของ
รัฐ
ทะเบียนบ*าน
1
1
ชุด
2)
พร*อมสําเนา
หลักฐานแสดง
1
1
ชุด
กรรมสิทธิ์โรงเรือน
และที่ดินพร*อม
สําเนาเชนโฉนด
3)
ที่ดินใบอนุญาต
ปลูกสร*างหนังสือ
สัญญาซื้อขายหรือ
ให*โรงเรือนฯ
หลักฐานการ
1
1
ชุด
ประกอบกิจการ
พร*อมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการค*า
4)
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือใบอนุญาต

หมายเหตุ
-

-

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
ประกอบกิจการ
ค*าของฝtาย
สิ่งแวดล*อมสัญญา
เชาอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
1
1
ชุด
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร*อม
สําเนา
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให*
ดําเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

-

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ผู*รับประเมินจะต*องเสียภาษีในอัตราร*อยละ 12.5 ของคารายปQ
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) 1. แบบแจ*งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร*องขอให*พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
-
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท"องที่ พ.ศ. 2508
4. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 5. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามความในมาตรา 24 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหง พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท*องที่ พ.ศ. 2508 ได*กําหนดให*
เจ*าของที่ดินซึ่งมีหน*าที่เสียภาษีบํารุงท*องที่หรือพนักงานสํารวจ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบํารุงท*องที่ตอ
พนักงานประเมินโดยยื่น ณ สํานักงานที่ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยูในเขตหรือยื่น ณ สถานที่อื่นที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ให*ยื่น
ภายในเดือนมกราคม ของปQแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน แบบแสดงรายการที่ดินที่ได*ยื่นไว*ให*ใช*ได*ทุกปQในรอบ
ระยะเวลา 4 ปQ
6. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให$บริการ
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. ผู*มีหน*าที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) งานจัดเก็บและพัฒนารายได
ภายในเดือนมิถุนายนของปQสุดท*ายทุกรอบระยะเวลา 4 ปQ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว
กรณีเจ*าของที่ดินใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงให*
เจ*าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน จากวันที่
เจ*าของที่ดินขึ้นใหมหรือจํานวนเนื้อที่ดินได*มีการเปลี่ยนแปลง
2. เจ*าหน*าที่ ประเมินภาษีจะประเมินและคํานวณภาษี พร*อมทั้ง
แจ*งการประเมินให*เจ*าของที่ดินทราบ
3. ผู*มีหน*าที่เสียภาษีต*องชําระเงินคาภาษีบํารุงท*องที่ภายในวันที่
30 เมษายน ของทุกปQ
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ขั้นตอนและระยะเวลาการให$บริการ
สวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.การชําระภาษีตามปกติ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1.1 ยื่นเอกสาร
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมขาว
1.2 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช*ประโยชนในที่ดินใช*
เวลา 3 นาที
1.3 ออกใบเสร็จรับเงินพร*อมเสนอเจ*าพนักงานลงนาม ใช*
เวลา 2 นาที
2.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ*าของที่ดิน
2.1 ยื่นคําร*อง
2.2 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ*านใช*เวลา 3 นาที
2.3 ออกใบเสร็จรับเงินพร*อมเสนอเจ*าพนักงานลงนามใช*
เวลา 2 นาที
3.กรณีมีการประเมินใหม
3.1 ยื่นคําร*อง
3.2 ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ*านใช*เวลา 3 นาที
3.3 ออกใบเสร็จรับเงินพร*อมเสนอเจ*าพนักงานลง
นามใช*เวลา 2 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที
7. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ที่ดินรายใหม หรือปQที่มีการตีราคาปานกลาง ให*เจ*าของที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนมกราคมของปQที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดินหรือทุกรอบระยะเวลา 4 ปQ หรือภายใน 30 วัน กรณีที่ได*กรรมสิทธิ์ใหมหรือเปลี่ยนแปลงการใช*
ประโยชนที่ดินใหม โดยยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร*อมสําเนาหลักฐานประกอบการพิจารณา ได*แก
1. โฉนดที่ดิน
จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ*าน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข*าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจําตัวผู*เสียภาษี
จํานวน 1 ฉบับ
กรณีเจ*าของที่ดินเป$นนิติบุคคลให*แนบหนังสือรับรองสํานักงานทะเบียนหุ*นสวนบริษัท
- หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมสามารถยื่นแบบได*ด*วยตนเอง พร*อมติดอากรแสตมปXตามกฎหมาย
- ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท*าย (ถ*ามี)
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กรณีที่ดินรายเกา ให*เจ*าของที่ดินชําระเงินคาภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปQ และเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
ติดตอ โปรดนําใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท*ายมาแสดงด*วย
8. คาธรรมเนียม
ฐานภาษี คือ ราคาปานกลางที่ดินที่ระเบียบได*กําหนดขึ้น ปกติให*เสียภาษีตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท*องที่ท*าย
พระราชบัญญัติ ดังนี้
ที่ดินที่ใช*ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม*ล*มลุกให*เสียกึ่งอัตรา แตถ*าเจ*าของที่ดินประกอบกสิกรรมประเภท
ไม*ล*มลุกนั้นด*วยตนเองให*เสียอยางสูงไมเกินไรละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไว*วางเปลาหรือไมได*ทําประโยชนตามควรแก
สภาพของที่ดินให*เสียเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทา
กรณีที่ผู*มีหน*าที่เสียภาษีไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะต*องเสียเงินเพิ่ม
อีกร*อยละ 10ของจํานวนเงินคาภาษี
กรณีผู*มีหน*าที่เสียภาษีไมชําระภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต*องเสียเงินเพิ่มอีกร*อยละ 2 จํานวนเงินคา
ภาษี
การไมยื่นแบบและชําระภาษีภายในกําหนด
1. ไมยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กําหนดให*เสียเงินเพิ่มร$อยละ 10 ของจํานวนเงินที่ต$องเสียภาษี
บํารุงท$องที่ เว*นแตกรณีที่เจ*าของที่ดินได*ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกอนที่เจ*าพนักงานประเมินจะได*แจ*งให*ทราบถึง
การละเว*นนั้น ให*เสียเงินเพิ่มร*อยละห*าของจํานวนเงินที่ต*องเสียภาษีบํารุงท*องที่
2. ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไมถูกต*องทําให*จํานวนเงินที่จะต*องเสียภาษีบํารุงท*องที่ลดน*อยลง ให$เสียเงินเพิ่ม
ร$อยละ 10 ของภาษีบํารุงท$องที่ประเมินเพิ่มเติม เว*นแตกรณีที่เจ*าของที่ดินได*มาขอแก*ไขแบบแสดงรายการที่ดินให*
ถูกต*องกอนที่เจ*าพนักงานประเมินแจ*งการประเมิน
3. ชี้เขตแจ*งจํานวนเนื้อที่ดินไมถูกต*องตอเจ*าพนักงานสํารวจ โดยทําให*จํานวนเงินที่จะต*องเสียภาษีบํารุงท*องที่ลด
น*อยลง ให$เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเทาของภาษีบํารุงท*องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
4. ไมชําระภาษีบํารุงท*องที่ภายในเวลาที่กําหนด ให*เสียเงินเพิ่มร$อยละ 24 ตอปKของจํานวนเงินที่ต$องเสียภาษี
บํารุงท$องที่ เศษของเดือนให*นับเป$นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ไมให*นําเงินเพิ่มตาม (1) (2) หรือ (3) มาคํานวณเพื่อเสียเงินเพิ่ม
ตาม (4) ด*วยเงินเพิ่มให*ถือวาเป$นภาษีบํารุงท*องที่
9. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
10. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
-
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11. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการป=ดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาด*วยการปSดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: สํานักกฎหมายและระเบียบท*องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปTนระเบียบเรียบร"อยของบ"านเมือง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ. รักษาความสะอาด
และความเป$นระเบียบเรียบร*อยของบ*านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาด*วยการปSดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวใน
ที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / ติดตอ
ด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป$นระเบียบเรียบร*อยของบ*านเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดให*การ
โฆษณาด*วยการปSดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําได*ตอเมื่อได*รับหนังสืออนุญาตจาก
เจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่และต*องปฏิบัติให*เป$นไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือ
อนุญาตด*วย เว*นแตเป$นการกระทําของราชการสวนท*องถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มี
อํานาจกระทําได*หรือเป$นการโฆษณาด*วยการปSดแผนประกาศณสถานที่ซึ่งราชการสวนท*องถิ่นจัดไว*เพื่อการนั้นหรือ
เป$นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาด*วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาท*องถิ่นหรือ
ผู*บริหารท*องถิ่นและการโฆษณาด*วยการปSดประกาศของเจ*าของหรือผู*ครอบครองอาคารหรือต*นไม*เพื่อให*ทราบชื่อ
เจ*าของผู*ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรือข*อความอื่นเกี่ยวกับการเข*าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผน ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค*าหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูด*วย
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จะต*องขออนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่ตามกฎหมายนี้ด*วยเชนกัน
การโฆษณาด*วยการปSดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงาน
ท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่หรือได*รับอนุญาตแตมิได*ปฏิบัติให*เป$นไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาตเจ*า
พนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่มีอํานาจสั่งเป$นหนังสือให*ผู*โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล*างข*อความหรือภาพ
นั้นภายในเวลาที่กําหนดและหากเป$นกรณีที่มีข*อความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่มีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือล*างข*อความ
หรือภาพนั้นได*เองโดยคิดคาใช*จายจากผู*โฆษณาตามที่ได*ใช*จายไปจริง
เจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่จะอนุญาตให*โฆษณาด*วยการปSดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังตอไปนี้
(1) ข*อความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบร*อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(2) มีคํารับรองของผู*ขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล*างแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให*การโฆษณาในเรื่องใดต*องได*รับอนุมัติข*อความหรือภาพที่ใช*ในการโฆษณาหรือ
จะต*องปฏิบัติตามกฎหมายใดต*องได*รับอนุมัติหรือได*ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล*วอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการ
ขออนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป$นต*น
(4) ในกรณีที่เป$นการโฆษณาด*วยการติดตั้งปFายโฆษณาต*องไมอยูในบริเวณที่ห*ามติดตั้งปFายโฆษณาซึ่งได*แกบริเวณ
ครอมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข*ามเกาะกลางถนนสวนหยอม
สวนธารณะถนนต*นไม*และเสาไฟฟFาซึ่งอยูในที่สาธารณะเว*นแตเป$นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต*อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่ต*องแสดงเขตท*องที่ที่อนุญาตไว*ในหนังสืออนุญาต
และต*องกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต*หลักเกณฑดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป$นการค*าครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเป$นการค*าครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อได*รับอนุญาตแล*วให*ผู*รับอนุญาตแสดงข*อความวาได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่โดย
แสดงเลขที่และวันเดือนปQที่ได*รับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวด*วย
การโฆษณาด*วยการปSดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมได*รับอนุญาตจากเจ*าพนักงานท*องถิ่น
หรือพนักงานเจ*าหน*าที่หรือฝtาฝfนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตต*องระวางโทษปรับไมเกินห*าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกต*องหรือไมครบถ*วนและไมอาจแก*ไข/เพิ่มเติมได*ใน
ขณะนั้นผู*รับคําขอและผู*ยื่นคําขอจะต*องลงนามบันทึกสองฝtายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพร*อมกําหนด
ระยะเวลาให*ผู*ยื่นคําขอดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมหากผู*ยื่นคําขอไมดําเนินการแก*ไข/เพิ่มเติมได*ภายในระยะเวลาที่
กําหนดผู*รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ*าหน*าที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผู*ยื่นคําขอจะดําเนินการ
แก*ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ*วนตามบันทึกสองฝtายนั้นเรียบร*อยแล*ว
กรณีมีข*อขัดข*องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต*องมีการแก*ไขคําร*องข*อความหรือภาพในแผนประกาศหรือ
แผนปลิวหรือพบในภายหลังวาผู*ขออนุญาตจะต*องดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนจะแจ*งเหตุขัดข*องหรือเหตุผลที่ไม
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สามารถออกหนังสืออนุญาตให*ผู*ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบข*อขัดข*องแตจะไมเกิน 7 วัน
หนวยงานจะมีการแจ*งผลการพิจารณาให*ผู*ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแล*วเสร็จตามมาตรา
10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให$บริการ

ผู*ยื่นคําขอยื่นคําร*องขอ
4 ชั่วโมง
อนุญาตพร*อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให*เจ*าหน*าที่
ตรวจสอบ
เสนอเรื่องให*เจ*าพนักงาน
1 วัน
ท*องถิ่นหรือพนักงาน
เจ*าหน*าที่ผู*มีอํานาจอนุญาต
ได*พิจารณา
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 5 วัน

3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
แบบคําร*องขอ
1
0
ฉบับ
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดงเขตที่
2
0
ชุด
จะปSดทิ้งหรือโปรย
2)
แผนประกาศหรือ
ใบปลิว
ตัวอยางของแผน
2
0
ชุด
3) ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะโฆษณา

หมายเหตุ
-

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
0
1
ชุด
ประจําตัว
ประชาชนของผู*ยื่น
คําร*องพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง
สําเนาบัตร
0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของผู*ขอ
อนุญาตพร*อมรับ
รองสําเนาถูกต*อง
หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
ให*ทําการแทน
พร*อมปSดอากร
แสตมปX
สําเนาบัตร
0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของผู*ยื่น
แทนพร*อมรับรอง
สําเนาถูกต*อง
สําเนาหลักฐาน
1
1
ชุด
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผู*มีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลรับรอง
สําเนาถูกต*องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
0
1
ฉบับ
แสดงการเป$นผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*องและ
ประทับตรานิติ

หมายเหตุ
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
และยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
แตมอบให*บุคคลอื่น
ยื่นคําร*องแทน)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
แตมอบให*บุคคลอื่น
ยื่นคําร*องแทน)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นบุคคลธรรมดา
แตมอบให*บุคคลอื่น
ยื่นคําร*องแทน)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป$นผู*
ยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง)

(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป$นผู*
ยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง)
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ที่

10)

11)

12)

13)

14)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
บุคคล
สําเนาบัตร
0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู*ยื่นคํา
ร*องพร*อมรับรอง
สําเนาถูกต*อง
สําเนาหลักฐาน
0
1
ฉบับ
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผู*มีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลรับรอง
สําเนาถูกต*องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
0
1
ฉบับ
แสดงการเป$นผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาบัตร
0
1
ฉบับ
ประจําตัว
ประชาชนของผู*มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู*มอบ
อํานาจพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*อง
หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
ให*ทําการแทน
พร*อมปSดอากร

หมายเหตุ
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป$นผู*
ยื่นคําร*องด*วย
ตนเอง)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอื่นเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน)

(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอื่นเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอื่นเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
แสตมปX

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู*รับ
15) มอบอํานาจผู*ยื่นคํา
ร*องแทนพร*อม
รับรองสําเนา
ถูกต*องง

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร

-

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ฉบับ

หมายเหตุ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอื่นเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน)
(กรณีผู*ยื่นคําร*อง
เป$นนิติบุคคลและผู*
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให*บุคคลอื่นเป$นผู*
ยื่นคําร*องแทน)

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให$ปLดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปGนการค$า
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2) หนังสืออนุญาตให$ปLดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปGนการค$า
คาธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน งานจัดเก็บและพัฒนารายได* กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรม รส.1
-
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางบัญจรัตน เทพวงษ
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป9นอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป$นอันตรายตอสุขภาพ
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปTนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป$นอันตรายตอสุขภาพ
20/05/2558 13:19
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผู*ใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป$นอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่องคกร
ปกครองสวนท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่นให*เป$นกิจการที่ต*องควบคุมในเขตท*องถิ่นนั้น) ต*องยื่นขอ
อนุญาตตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือพนักงานเจ*าหน*าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนดพร*อม
ทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข*อกําหนดของท*องถิ่นณกลุม/กอง/ฝtายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
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2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารที่ถูกต*องและครบถ*วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข*องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการต*องถูกต*องตามหลักเกณฑ
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น....
หมายเหตุ :
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ได*รับเอกสารครบถ*วนตามที่
ระบุไว*ในคูมือประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแล*วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป$นอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พร*อมหลักฐานที่
ท*องถิ่นกําหนด
เจ*าหน*าที่ตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกต*อง/ครบถ*วน
เจ*าหน*าที่แจ*งตอผู*ยื่นคํา
ขอให*แก*ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้นให*
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให*
เจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคําขอลง
นามไว*ในบันทึกนั้นด*วย

ระยะเวลา
ให$บริการ
15 นาที

1 ชั่วโมง

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา
สวนตําบลหลุม ให*บริการสวนงาน/
ข*าว
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของ
ท*องถิ่น)
องคการบริหาร (1. ระยะเวลาให*
สวนตําบลหลุม บริการสวนงาน/
ข*าว
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. หากผู*ขอใบ
อนุญาตไมแก*ไขคํา
ขอหรือไมสงเอกสาร
เพิ่ม เติมให*ครบถ*วน
ตามที่กําหนดในแบบ
บันทึกความบกพรอง
ให*เจ*าหน*าที่สงคืนคํา
ขอและเอกสารพร*อม
แจ*งเป$นหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนด*วย
และแจ*งสิทธิในการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การพิจารณา

เจ*าหน*าที่ตรวจสถานที่ด*าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต*องตามหลักเกณฑ
ด*านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกต*องตาม
หลักเกณฑด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขด*าน
สุขลักษณะ

-

การแจ*งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก
ผู*ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท*องถิ่นกําหนดหากพ*น
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเว*นแตจะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาต
แจ*งคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป$น

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539)
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา
สวนตําบลหลุม ให*บริการสวนงาน/
ข*าว
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ให*ระบุไปตามบริบท
ของท*องถิ่น
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*องและ
ครบถ*วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา
สวนตําบลหลุม ให*บริการสวนงาน/
ข*าว
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ให*ระบุไปตามบริบท
ของท*องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ*า
พนักงานท*องถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได*ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*องและ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

อันตรายตอสุขภาพ (ในแต
ละประเภทกิจการ) แกผู*ขอ
อนุญาตทราบพร*อมแจ*งสิทธิ
ในการอุทธรณ

-

5)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ครบถ*วนให*แจ*งการ
ขยายเวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกวาจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ)
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา
สวนตําบลหลุม ให*บริการสวนงาน/
ข*าว
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ให*ระบุไปตามบริบท
ของท*องถิ่น
2. กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต*องเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร*อยละ 20
ของจํานวนเงินที่ค*าง
ชําระ)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาต)
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท*องถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป$น
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ข*อกําหนดของท*องถิ่น)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
0
2)
บ*าน
หนังสือรับรองนิติ
1
3) บุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป$นผู*มี
อํานาจลงนาม
5)
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
สําเนาเอกสารสิทธิ์
0
หรือสัญญาเชาหรือ
สิทธิอื่นใดตาม
กฎหมายในการใช*
1)
ประโยชนสถานที่ที่
ใช*ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ
หลักฐานการ
0
อนุญาตตาม
กฎหมายวาด*วย
การควบคุมอาคาร
2) ที่แสดงวาอาคาร
ดังกลาวสามารถใช*
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได*

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

1

หมายเหตุ
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข*องในแตละ
ประเภทกิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ.
3) 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในนานน้ําไทยพ.ศ.
2546 เป$นต*น
เอกสารหรือ
0
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดให*มีการ
ประเมินผลกระทบ
4) เชนรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดล*อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
1
คุณภาพด*าน
สิ่งแวดล*อม (ในแต
5)
ละประเภทกิจการ
ที่กําหนด)
ที่

ใบรับรองแพทย
และหลักฐานแสดง
วาผานการอบรม
6)
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
เกี่ยวข*องกับ
อาหาร)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปGนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอปK
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางวงศอารีศรี อินทนูจิตร
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป9นอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป$นอันตรายตอสุขภาพ
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปTนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป$นอันตรายตอ
สุขภาพ 20/05/2558 13:40
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผู*ใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป$นอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามที่
องคกรปกครองสวนท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่นให*เป$นกิจการที่ต*องควบคุมในเขตท*องถิ่นนั้น) จะต*องยื่น
ขอตออายุใบอนุญาตตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือเจ*าหน*าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปQนับแตวันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสียคาธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการ
ตอไปได*จนกวาเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผู*ขอตออายุใบอนุญาตไมได*มายื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล*วต*องดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม
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ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแล*วแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต*องเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค*างชําระและกรณีที่ผู*ประกอบการค*างชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2
ครั้งเจ*าพนักงานท*องถิ่นมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารที่ถูกต*องและครบถ*วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข*องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการต*องถูกต*องตามหลักเกณฑ
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น....
หมายเหตุ :
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ได*รับเอกสารครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแล*วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอตอ 15 นาที
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป$นอันตรายตอ
สุขภาพพร*อมหลักฐานที่
ท*องถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสารหลักฐาน
ทันที
กรณีไมถูกต*อง/ครบถ*วนจนท.
แจ*งตอผู*ยื่นคําขอให*แก*ไข/
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการหากไม
สามารถดําเนินการได*ใน
ขณะนั้นให*จัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยให*เจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคํา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. หากผู*ขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแก*ไข
คําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให*
ครบถ*วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ขอลงนามไว*ในบันทึกนั้นด*วย

การพิจารณา

เจ*าหน*าที่ตรวจสถานที่ด*าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต*องตามหลักเกณฑ
ด*านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกต*องตามหลักเกณฑ
ด*านสุขลักษณะแนะนําให*
ปรับปรุงแก*ไขด*านสุขลักษณะ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

การแจ*งคําสั่งออกใบอนุญาต/ 8 วัน
คําสั่งไมอนุญาตให*ตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแกผู*

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

3)

4)

หมายเหตุ
บกพรองให*
เจ*าหน*าที่สงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร*อมแจ*งเป$น
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนด*วยและ
แจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*องและ
ครบถ*วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557))
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ท*องถิ่นกําหนดหากพ*น
กําหนดถือวาไมประสงคจะรับ
ใบอนุญาตเว*นแตจะมีเหตุหรือ
ข*อแก*ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให*ตอ
อายุใบอนุญาต
แจ*งคําสั่งไมอนุญาตให*ตออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป$นอันตรายตอสุขภาพแกผู*
ขอตออายุใบอนุญาตทราบ
พร*อมแจ*งสิทธิในการอุทธรณ

-

5)

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท*องถิ่นกําหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป$น
อันตรายตอสุขภาพที่มี
ข*อกําหนดของท*องถิ่น)

1 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
ท*องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ*า
พนักงานท*องถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได*
ภายใน 30 วันนับ
แตวันที่เอกสาร
ถูกต*องและ
ครบถ*วนให*แจ*งการ
ขยายเวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกวาจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต*องเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร*อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค*าง
ชําระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
0
2)
บ*าน
หนังสือรับรอง
1
นิติบุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

3)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป$นผู*มี
อํานาจลงนาม
5)
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
สําเนาเอกสารสิทธิ์
0
หรือสัญญาเชาหรือ
สิทธิอื่นใดตาม
กฎหมายในการใช*
1)
ประโยชนสถานที่ที่
ใช*ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หมายเหตุ
-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
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ที่

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
หลักฐานการ
0
อนุญาตตาม
กฎหมายวาด*วย
การควบคุมอาคาร
ที่แสดงวาอาคาร
ดังกลาวสามารถใช*
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาตได*
สําเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข*องในแตละ
ประเภทกิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ.
2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรือ
ในนานน้ําไทยพ.ศ.
2546 เป$นต*น
เอกสารหรือ
0
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดให*มีการ
ประเมินผลกระทบ
เชนรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดล*อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
0
คุณภาพด*าน
สิ่งแวดล*อม (ในแต
ละประเภทกิจการ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
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ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ที่กําหนด)

ใบรับรองแพทย
และหลักฐานแสดง
วาผานการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
6)
อาหาร (กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข*องกับ
อาหาร)

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ)

16. คาธรรมเนียมคาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปGนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอปK (คิด
ตามประเภทและขนาดของกิจการ)
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต (เอกสาร/แบบฟอรมเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางวงศอารีศรี อินทนูจิตร
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย
ทั่วไป 19/05/2558 13:22
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผู*ใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป$นธุรกิจหรือได*รับ
ประโยชนตอบแทนด*วยการคิดคาบริการจะต*องยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือเจ*าหน*าที่ที่
รับผิดชอบ เมื่อได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสียคาธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการตอไปได*จนกวาเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะมี
คําสั่งไมตออายุใบอนุญาต และหากผู*ขอตออายุใบอนุญาตไมได*มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล*วต*องดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแล*วแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต*อง
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เสียคาปรับเพิ่มขึ้นอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค*างชําระและกรณีที่ผู*ประกอบการค*างชําระคาธรรมเนียมติดตอกัน
เกินกวา 2 ครั้งเจ*าพนักงานท*องถิ่นมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(1) ผู*ประกอบกิจการที่ประสงคขอรับใบอนุญาตต*องไมมีประวัติถูกดําเนินคดีด*านการจัดการมูลฝอยที่ไมถูก
สุขลักษณะ
(2) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารที่ถูกต*องและครบถ*วน
(3) หลักเกณฑด*านคุณสมบัติของผู*ประกอบกิจการด*านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไปและด*านคุณสมบัติของ
ผู*ปฏิบัติงานถูกต*องตามหลักเกณฑ (ตามข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น....
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ได*รับเอกสารครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแล*วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา 15 นาที
ขอตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยทั่วไปพร*อม
หลักฐานที่ท*องถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต*องของคําขอและ
ความครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกต*อง/ครบถ*วน
เจ*าหน*าที่แจ*งตอผู*ยื่นคํา
ขอให*แก*ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้น
ให*จัดทําบันทึกความ
บกพรองและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่น

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(ระยะเวลาการ
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพื้นที่)
(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพื้นที่
2. หากผู*ขอตออายุ
ใบอนุญาตไมแก*ไขคํา
ขอหรือไมสงเอกสาร
เพิ่มเติมให*ครบถ*วน
ตามที่กําหนดในแบบ
บันทึกความบกพรอง
ให*เจ*าหน*าที่สงคืนคํา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดโดยให*เจ*าหน*าที่
และผู*ยื่นคําขอลงนามไว*ใน
บันทึกนั้นด*วย

การพิจารณา

เจ*าหน*าที่ตรวจสถานที่
20 วัน
ด*านสุขลักษณะ
กรณีถูกต*องตาม
หลักเกณฑด*านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไมถูกต*องตาม
หลักเกณฑด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไข
ด*านสุขลักษณะ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

การแจ*งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไม
อนุญาตให*ตออายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ*งการอนุญาต
แกผู*ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท*องถิ่น
กําหนดหากพ*นกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

3)

4)

หมายเหตุ
ขอและเอกสารพร*อม
แจ*งเป$นหนังสือถึง
เหตุแหงการคืนด*วย
และแจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพื้นที่
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 30 วันนับแต
วันที่เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วน (ตาม
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557) )
(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพื้นที่
2. ในกรณีที่เจ*า
พนักงานท*องถิ่นไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตได*ภายใน
30 วันนับแตวันที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

-

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

ใบอนุญาตเว*นแตจะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให*
ตออายุใบอนุญาต
แจ*งคําสั่งไมอนุญาตให*ตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยทั่วไปแกผู*ขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพร*อมแจ*ง
สิทธิในการอุทธรณ
ชําระคาธรรมเนียม (กรณี 1 วัน
มีคําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมา
ชําระคาธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท*องถิ่นกําหนด

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
เอกสารถูกต*องและ
ครบถ*วนให*แจ*งการ
ขยายเวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก 7
วันจนกวาจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ)

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

(1. ระยะเวลาการ
ให*บริการสวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุไป
ตามบริบทของพื้นที่
2. กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต*องเสียคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร*อยละ 20
ของจํานวนเงินที่ค*าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบ*าน
0
1
ฉบับ

หมายเหตุ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาตตาม
0
1
ฉบับ
กฎหมายวาด*วยการ
1) ควบคุมอาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข*อง
เอกสารหรือหลักฐาน
0
1
ฉบับ
แสดงสถานที่กําจัดมูล
ฝอยทั่วไปที่ได*รับ
ใบอนุญาตและมีการ
2) ดําเนินกิจการที่ถูกต*อง
ตามหลักสุขาภิบาลโดย
มีหลักฐานสัญญา
วาจ*างระหวางผู*ขนกับ
ผู*กําจัดมูลฝอย
แผนการดําเนินงานใน
0
1
ฉบับ
การกําจัดมูลฝอยที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
3)
ความพร*อมด*าน
กําลังคนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณและ
วิธีการบริหารจัดการ
เอกสารหรือหลักฐาน
0
1
ฉบับ
แสดงวุฒิการศึกษาของ
เจ*าหน*าที่ควบคุมกํากับ
ในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไปอยางน*อย 2 คน
1) คุณสมบัติสําเร็จ
4)
การศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรในด*าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล*อมด*าน

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนท*องถิ่น
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนท*องถิ่น
กําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนท*องถิ่น
กําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนท*องถิ่น
กําหนด)
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู$ออกเอกสาร
ใดด*านหนึ่ง
2) คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาในสาขาวิชา
การวิศวกรรมศาสตร
ในด*านสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล*อม
และวิศวกรรม
เครื่องกลด*านใดด*าน
หนึ่ง
เอกสารแสดงให*เห็นวา
0
1
ฉบับ
ผู*ปฏิบัติงานที่ทําหน*าที่
กําจัดมูลฝอยทั่วไปผาน
การฝxกอบรมด*าน
5) สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทํางาน (ตาม
หลักเกณฑที่ท*องถิ่น
กําหนด)
ใบรับรองแพทยหรือ
1
0
ฉบับ
เอกสารแสดงการตรวจ
6) สุขภาพประจําปQของ
ผู*ปฏิบัติงานในการ
กําจัดมูลฝอยทั่วไป
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนท*องถิ่น
กําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
สวนท*องถิ่น
กําหนด)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไปฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอปK
(ระบุตามข$อกําหนดของท$องถิ่น)
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ
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17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางวงศอารีศรี อินทนูจิตร
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
19/05/2558 15:03
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผู*ใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลโดยทําเป$นธุรกิจหรือได*รับประโยชน
ตอบแทนด*วยการคิดคาบริการจะต*องยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือเจ*าหน*าที่ที่รับผิดชอบ เมื่อได*
ยื่นคําขอพร*อมกับเสียคาธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการตอไปได*จนกวาเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะมีคําสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต และหากผู*ขอตออายุใบอนุญาตไมได*มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล*วต*อง
ดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแล*วแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต*องเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค*างชําระและกรณีที่ผู*ประกอบการค*างชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
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กวา 2 ครั้งเจ*าพนักงานท*องถิ่นมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
จํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารที่ถูกต*องและครบถ*วน
(2) หลักเกณฑด*านคุณสมบัติของผู*ประกอบกิจการด*านสุขลักษณะการกําจัดสิ่งปฏิกูลและด*านคุณสมบัติของ
ผู*ปฏิบัติงานถูกต*องตามหลักเกณฑ (ตามข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น....
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ได*รับเอกสารครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแล*วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลพร*อมหลักฐานที่
ท*องถิ่นกําหนด

15 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่ตรวจสอบความ
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกต*อง/ครบถ*วน
เจ*าหน*าที่แจ*งตอผู*ยื่นคํา
ขอให*แก*ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้นให*
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให*
เจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคําขอลง
นามไว*ในบันทึกนั้นด*วย

1 ชั่วโมง

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. หากผู*ขอตอ
อายุใบอนุญาตไม
แก*ไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ให*ครบถ*วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให*
เจ*าหน*าที่สงคืนคํา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เจ*าหน*าที่ตรวจสถานที่ด*าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต*องตามหลักเกณฑ
ด*านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไมถูกต*องตาม
หลักเกณฑด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขด*าน
สุขลักษณะ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

การแจ*งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ให*ตออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก
ผู*ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

3)

4)

หมายเหตุ
ขอและเอกสาร
พร*อมแจ*งเป$น
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนด*วยและ
แจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตาม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30
วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557) )
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท*องถิ่นกําหนดหากพ*น
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเว*นแตจะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร
2. กรณีไมอนุญาตให*ตอ
อายุใบอนุญาต
แจ*งคําสั่งไมอนุญาตให*ตอ
อายุใบอนุญาตกิจการรับทํา
การกําจัดสิ่งปฏิกูลแกผู*ขอ
ตออายุใบอนุญาตทราบ
พร*อมแจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต)
แจ*งให*ผู*ขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท*องถิ่นกําหนด

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
2. ในกรณีที่เจ*า
พนักงานท*องถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตได*ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วนให*
แจ*งการขยาย
เวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก
7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต*องเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร*อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค*าง
ชําระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
0
2)
บ*าน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายวา
ด*วยการควบคุม
1) อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข*อง
เอกสารหรือ
0
หลักฐานแสดง
สถานที่กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได*รับ
2)
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการ
ที่ถูกต*องตามหลัก
สุขาภิบาล
แผนการ
0
ดําเนินงานในการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลที่
แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการ
3) ดําเนินงานความ
พร*อมด*าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการบริหาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หมายเหตุ
-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
จัดการ
เอกสารแสดงให*
0
เห็นวา
ผู*ปฏิบัติงานที่ทํา
หน*าที่กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลผานการ
4) ฝxกอบรมด*าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน
(ตามหลักเกณฑที่
ท*องถิ่นกําหนด)
ใบรับรองแพทย
1
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
5) ประจําปQของ
ผู*ปฏิบัติงานใน
การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูล
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอปK
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอรมเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางวงศอารีศรี อินทนูจิตร
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
2. หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให*บริการในสวนภูมิภาคและสวนท*องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก"ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูล 19/05/2558 14:20
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา / ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑวิธีการ
ผู*ใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลโดยทําเป$นธุรกิจหรือได*รับ
ประโยชนตอบแทนด*วยการคิดคาบริการจะต*องยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจ*าพนักงานท*องถิ่นหรือเจ*าหน*าที่ที่
รับผิดชอบ เมื่อได*ยื่นคําขอพร*อมกับเสียคาธรรมเนียมแล*วให*ประกอบกิจการตอไปได*จนกวาเจ*าพนักงานท*องถิ่นจะมี
คําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผู*ขอตออายุใบอนุญาตไมได*มายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล*วต*องดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเป$นผู*ขออนุญาตรายใหม
ทั้งนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแล*วแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต*องเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีกร*อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค*างชําระและกรณีที่ผู*ประกอบการค*างชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกิน
กวา 2 ครั้งเจ*าพนักงานท*องถิ่นมีอํานาจสั่งให*ผู*นั้นหยุดดําเนินการไว*ได*จนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบ
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จํานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น)
(1) ผู*ประกอบการต*องยื่นเอกสารที่ถูกต*องและครบถ*วน
(2) หลักเกณฑด*านคุณสมบัติของผู*ประกอบกิจการด*านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด*านผู*ขับขี่และผู*ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะด*านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต*องตามหลักเกณฑและมีวิธีการควบคุมกํากับการขนสงเพื่อ
ปFองกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให*ถูกต*องตามหลักเกณฑ (ตามข*อกําหนดท*องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนดไว*ในข*อกําหนดของท*องถิ่น....
หมายเหตุ:
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ*าหน*าที่ได*รับเอกสารครบถ*วนตามที่ระบุไว*ในคูมือ
ประชาชนเรียบร*อยแล*วและแจ*งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแล*วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ 15 นาที
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิ่งปฏิกูลพร*อมหลักฐานที่
ท*องถิ่นกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ*าหน*าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกต*องของคําขอและความ
ครบถ*วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไมถูกต*อง/ครบถ*วนเจา
หน*าที่แจ*งตอผู*ยื่นคําขอให*
แก*ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการได*ในขณะนั้นให*
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให*
เจ*าหน*าที่และผู*ยื่นคําขอลง
นามไว*ในบันทึกนั้นด*วย

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น)
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. หากผู*ขอตอ
อายุใบอนุญาตไม
แก*ไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพิ่มเติม
ให*ครบถ*วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให*
เจ*าหน*าที่สงคืนคํา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เจ*าหน*าที่ตรวจด*าน
20 วัน
สุขลักษณะ กรณีถูกต*องตาม
หลักเกณฑด*านสุขลักษณะ
เสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต
กรณีไมถูกต*องตาม
หลักเกณฑด*านสุขลักษณะ
แนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขด*าน
สุขลักษณะ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

-

การแจ*งคําสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ให*ตออายุใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ*งการอนุญาตแก
ผู*ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

3)

4)

หมายเหตุ
ขอและเอกสาร
พร*อมแจ*งเป$น
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนด*วยและ
แจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557))
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท*องถิ่นกําหนดหากพ*น
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเว*นแตจะมีเหตุ
หรือข*อแก*ตัวอันสมควร
4.2 กรณีไมอนุญาตให*ตอ
อายุใบอนุญาตแจ*งคําสั่ง ไม
อนุญาตให*ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลแกผู*ขอ
ตออายุใบอนุญาตทราบ
พร*อมแจ*งสิทธิในการ
อุทธรณ

-

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) แจ*งให*ผู*ขอ
อนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท*องถิ่นกําหนด

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
2. ในกรณีที่เจ*า
พนักงานท*องถิ่น
ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยัง
ไมอาจมีคําสั่งไม
อนุญาตได*ภายใน
30 วันนับแตวันที่
เอกสารถูกต*อง
และครบถ*วนให*
แจ*งการขยาย
เวลาให*ผู*ขอ
อนุญาตทราบทุก
7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแล*วเสร็จ
พร*อมสําเนาแจ*ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให*บริการสวน
งาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบให*ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท*องถิ่น
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต*องเสีย
คาปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร*อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค*าง
ชําระ)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบ*าน
0
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
0
ตามกฎหมายอื่นที่
1)
เกี่ยวข*อง
เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานที่รับกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได*รับ
ใบอนุญาตและมี
2) การดําเนินกิจการที่
ถูกต*องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
วาจ*างระหวางผู*ขน
กับผู*กําจัดสิ่งปฏิกูล
แผนการดําเนินงาน
ในการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลที่แสดง
รายละเอียด
ขั้นตอนการ
3)
ดําเนินงานความ
พร*อมด*านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและวิธีการ
บริหารจัดการ
เอกสารแสดงให*
4)
เห็นวาผู*ขับขี่และ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หมายเหตุ
-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)
ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

-

0

1

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
ผู*ปฏิบัติงานประจํา
ยานพาหนะผาน
การฝxกอบรมด*าน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูล (ตาม
หลักเกณฑที่
ท*องถิ่นกําหนด)
ใบรับรองแพทย
1
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
5)
ประจําปQของ
ผู*ปฏิบัติงานในการ
เก็บขนสิ่งปฏิกูล
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการสวน
ท*องถิ่นกําหนด)

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอปK
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต (เอกสาร/แบบฟอรมเปTนไปตามข"อกําหนดของท"องถิ่น)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นางวงศอารีศรี อินทนูจิตร
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด"วยด"วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุของขององคกรปกครองสวน
ท"องถิ่น พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ
22/05/2558 15:52
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป5ดให"บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปX)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุขององคกรปกครองสวนท*องถิ่น
พ.ศ. 2552 กําหนดให*ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปQให*ผู*ที่จะมีอายุครบหกสิบปQบริบูรณขึ้นไปในปQงบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถ*วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุด*วยตนเองตอองคกรปกครองสวนท*องถิ่น
ที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนท*องถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนท*องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนท*องถิ่นตามทะเบียนบ*าน
3. มีอายุหกสิบปQบริบูรณขึ้นไปซึ่งได*ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุตอองคกรปกครองสวนท*องถิ่น
4. ไมเป$นผู*ได*รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนท*องถิ่น
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ได*แกผู*รับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู*สูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนท*องถิ่นผู*ได*รับเงินเดือนคาตอบแทนรายได*ประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นจัดให*เป$นประจํายกเว*นผู*พิการและผู*ปtวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท*องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุผู*สูงอายุจะต*องแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1. รับเงินสดด*วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได*รับมอบอํานาจจากผู*มีสิทธิ
2. โอนเงินเข*าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู*มีสิทธิหรือโอนเงินเข*าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได*รับมอบ
อํานาจจากผู*มีสิทธิ
วิธีการ
1. ผู*ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุในปQงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนท*องถิ่นณสถานที่ และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนท*องถิ่นประกาศกําหนดด*วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให*ผู*อื่นดําเนินการได*
2. กรณีผู*สูงอายุที่ได*รับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุจากองคกรปกครองสวนท*องถิ่นในปQงบประมาณที่ผานมาให*ถือวาเป$นผู*
ได*ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุตามระเบียบนี้แล*ว
3. กรณีผู*สูงอายุที่มีสิทธิได*รับเบี้ยยังชีพย*ายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู*สูงอายุต*องไปแจ*งตอองคกร
ปกครองสวนท*องถิ่นแหงใหมที่ตนย*ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง 15 นาที
ชีพผู*สูงอายุในปQงบประมาณ
ถัดไปหรือผู*รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร*อมเอกสาร
หลักฐานและเจ*าหน*าที่
ตรวจสอบคําร*องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให*
ผู*ขอลงทะเบียนหรือผู*รับ
มอบอํานาจ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให*
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พร*อมสําเนา
ทะเบียนบ*าน
1
2)
พร*อมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร*อม
สําเนา (กรณีที่ผู*
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู*ประสงคขอ
3)
รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู*สูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
4)
อํานาจ (กรณี

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให*
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
5)
พร*อมสําเนาของ
ผู*รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให*ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
0
ธนาคารพร*อม
สําเนาของผู*รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผู*ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู*
6) ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู*สูงอายุผาน
ธนาคารของผู*รับ
มอบอํานาจ)
ที่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ชุด

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

- 129 -

17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายสุรเชษฎ ปราบจะบก
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1)
ก
กก ก
ก
ก
องคกรปกครอง
สวนท"องถิ่น พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
22/05/2558 11:38
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป5ดให"บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปX)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให*คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท*องถิ่น พ.ศ. 2553 กําหนดให*ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปQให*คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความ
พิการในปQงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนท*องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ท*องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
ผู*มีสิทธิจะได*รับเงินเบี้ยความพิการต*องเป$นผู*มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต*องห*ามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนท*องถิ่นตามทะเบียนบ*าน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาด*วยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
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4. ไมเป$นบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู*ดูแลคนพิการจะต*องแสดงความประสงคขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด*วยตนเองหรือโอนเงินเข*าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู*ดูแลคนพิการ
ผู*แทนโดยชอบธรรมผู*พิทักษผู*อนุบาลแล*วแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเป$นผู*เยาวซึ่งมีผู*แทนโดยชอบคนเสมือนไร*ความสามารถหรือคนไร*ความสามารถให*ผู*แทนโดย
ชอบธรรมผู*พิทักษหรือผู*อนุบาลแล*วแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป$นผู*แทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปQงบประมาณถัดไปให*คนพิการหรือผู*ดูแลคนพิการผู*แทนโดยชอบ
ธรรมผู*พิทักษผู*อนุบาลแล*วแตกรณียื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนท*องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนท*องถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ได*รับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนท*องถิ่นในปQงบประมาณที่ผานมาให*ถือวาเป$นผู*ได*
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล*ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได*รับเบี้ยความพิการได*ย*ายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการต*องไปแจ*ง
ตอองคกรปกครองสวนท*องถิ่นแหงใหมที่ตนย*ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
ความพิการในปQงบประมาณ
ถัดไปหรือผู*รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร*อมเอกสาร
หลักฐานและเจ*าหน*าที่
ตรวจสอบคําร*องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

15 นาที

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให*
ผู*ขอลงทะเบียน

5 นาที

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ)
/ องคการบริหาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
สวนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคน
1
พิการตาม
กฎหมายวาด*วย
1) การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร*อม
สําเนา
ทะเบียนบ*าน
1
2)
พร*อมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร*อม
สําเนา (กรณีที่ผู*
ขอรับเงินเบี้ย
3)
ความพิการ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู*สูงอายุ
ผานธนาคาร)
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
4)
หนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพร*อม
สําเนาของผู*ดูแล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
คนพิการผู*แทน
โดยชอบธรรมผู*
พิทักษผู*อนุบาล
แล*วแตกรณี
(กรณียื่นคําขอ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
0
ธนาคารพร*อม
สําเนาของผู*ดูแล
คนพิการผู*แทน
โดยชอบธรรมผู*
พิทักษผู*อนุบาล
แล*วแตกรณี
(กรณีที่คนพิการ
เป$นผู*เยาวซึ่งมี
ผู*แทนโดยชอบคน
5) เสมือนไร*
ความสามารถ
หรือคนไร*
ความสามารถให*
ผู*แทนโดยชอบ
ธรรมผู*พิทักษหรือ
ผู*อนุบาลแล*วแต
กรณีการยื่นคําขอ
แทนต*องแสดง
หลักฐานการเป$น
ผู*แทนดังกลาว)
ที่

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายสุรเชษฎ ปราบจะบก
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห$ผูปBวยเอดส$
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะหผู*ปtวยเอดส
หนวยงานเจ$าของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจ*ง
กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด"วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท"องถิ่น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให$บริการ: ท*องถิ่น
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข$อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0
10. ชื่ออ$างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผู*ปtวยเอดส 22/05/2558 16:47
11. ชองทางการให$บริการ
1) สถานที่ใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหลุมข"าว ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
ติดตอด"วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป5ดให"บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป5ดให"บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปX)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด*วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท*องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให*ผู*ปtวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถ*วนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหให*ยื่น
คําขอตอผู*บริหารท*องถิ่นที่ตนมีผู*ลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหด*วยตนเองได*จะมอบ
อํานาจให*ผู*อุปการะมาดําเนินการก็ได*
หลักเกณฑ
ผู*มีสิทธิจะได*รับเงินสงเคราะหต*องเป$นผู*มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต*องห*ามดังตอไปนี้
1. เป$นผู*ปtวยเอดสที่แพทยได*รับรองและทําการวินิจฉัยแล*ว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนท*องถิ่น
3. มีรายได*ไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู*อุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได*ในการขอรับการสงเคราะหผู*ปtวยเอดสผู*ปtวยเอดสที่ได*รับความเดือดร*อนกวาหรือผู*ที่มีปLญหาซ้ําซ*อนหรือผู*ที่อยู
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อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเข*าถึงบริการของรัฐเป$นผู*ได*รับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผู*ปtวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนท*องถิ่นณที่ทําการองคกรปกครองสวน
ท*องถิ่นด*วยตนเองหรือมอบอํานาจให*ผู*อุปการะมาดําเนินการก็ได*
2. ผู*ปtวยเอดสรับการตรวจสภาพความเป$นอยูคุณสมบัติวาสมควรได*รับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดร*อนเป$นผู*ที่มีปLญหาซ้ําซ*อนหรือเป$นผู*ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเข*าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผู*ปtวยเอดสที่ได*รับเบี้ยยังชีพย*ายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบต*องไปยื่นความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนท*องถิ่นแหงใหมที่ตนย*ายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู*ที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผู*รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร*อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ*าหน*าที่ตรวจสอบคําร*อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 10 นาที
ความเป$นอยูและคุณสมบัติ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป$นอยู
และคุณสมบัติของผู*ที่
ประสงครับการสงเคราะห

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

1)

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

2)

3)

2 วัน

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
45 นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ไมเกิน 3 วันนับ
จากได*รับคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพร*อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู*บริหาร
พิจารณา

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

องคการบริหาร
สวนตําบลหลุม
ข*าว

4)

5)

5 วัน

หมายเหตุ
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ไมเกิน 2 วันนับ
จากการออก
ตรวจสภาพความ
เป$นอยู (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. หนวยงาน
ผู*รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ไม
เกิน 7 วันนับแต
วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให*บริการจริง)
2. ผู*รับผิดชอบคือ
ผู*บริหารองคกร
ปกครองสวน
ท*องถิ่น
3. กรณีมี
ข*อขัดข*อง
เกี่ยวกับการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให$บริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
พิจารณาได*แก
สภาพความ
เป$นอยูคุณสมบัติ
หรือข*อจํากัดด*าน
งบประมาณ
จะแจ*งเหตุขัดข*อง
ที่ไมสามารถให*
การสงเคราะหให*
ผู*ขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู$ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให*
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พร*อมสําเนา
ทะเบียนบ*าน
1
2)
พร*อมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร*อม
สําเนา (กรณีที่ผู*
ขอรับเงินเบี้ยยัง
3)
ชีพผู*ประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู*สูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1
ชุด

หมายเหตุ
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู$ออกเอกสาร
เบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให*
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
5)
พร*อมสําเนาของ
ผู*รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให*ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อม
สําเนาของผู*รับ
มอบอํานาจ
(กรณีที่ผู*ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู*
6) ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู*สูงอายุผาน
ธนาคารของผู*รับ
มอบอํานาจ)
ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

0

0

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู$ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการร$องเรียน
1) ชองทางการร$องเรียน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหลุมข*าว
หมายเหตุ (หมูที่ 4 ตําบลหลุมข"าว อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 / โทรศัพท : 044 - 367093/
www.lumkhaw.go.th)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

20/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล*ว
นายสุรเชษฎ ปราบจะบก
ด.ต.เริงศักดิ์ เข็มทอง
นางสาวศรีวรรณ เอกอุน

