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- หนังสืออาเภอห้วยยอด ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.14/ว 4213 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562
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- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน (การไม่เรียกสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
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การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558
(ฉบับปรับปรุง)
*****************************************
1. ที่มา
ตามหนังสืออาเภอห้วยยอด ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.14 / ว 4213 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2562 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนตามแผนการยกระดับ
การบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 กาหนดให้ส่วน
ราชการดาเนินการตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชน (การไม่เรียกสาเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) โดยจะต้องมีการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนงานที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัติทางเอกสารก่อน ในประเด็นดังนี้
(1) ชื่อคู่มือสาหรับประชาชน
(2) หน่วยงานที่ให้บริการ
(3) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(4) ช่องทางการให้บริการ
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
(6) รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
(7) ค่าธรรมเนียม
(8) ช่องทางการร้องเรียน
สาหรับลาดับที่ 5 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ จะต้องดาเนินการปรับปรุงคู่มือสาหรับ
ประชาชนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยจะต้องลดรายการเอกสาร
หลักฐานประกอบ ลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - 50 และล าดั บ ที่
6
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มาตรการ
อานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
2. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
2.2 เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2
3. คาจากัดความ
“การบริการประชาชน” หมายถึง การดาเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจน
แล้วเสร็จตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เป็นการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดให้ ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่
4. แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้นาหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาเป็นหลักการสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ การสร้างให้เกิด ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญ คือ การคานวณความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน
เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงาน
ของรัฐว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดาเนินการ
หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาต
จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใด ๆ ต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้
ประกอบคาขอสถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
5) ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 – 50
จากเดิม
6) รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ การไม่เรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้
ประชาชนเป็นมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระประชาชน
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4.4 เป้าหมายของการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้
ประชาชน ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดาเนินการใด มีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และนาไปใช้ในการ
ให้บริการประชาชน
5. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
5.1 ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
- ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
- ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
- ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Facebook)
5.2 ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
- ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริต คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนามา
ปรับปรุงการให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
5.3 ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
- ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

6. งานที่ปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี ระยะที่ 2

คู่มือสาหรับประชาชน / งานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
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คู่มือสาหรับประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและยื่น
คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูลาเนา ณ สานักงานของ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด ในกรณีที่มีความจาเป็น
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น
เป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้
การรั บ ลงทะเบี ย นผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี
งบประมาณ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณถัดไป โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เตือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ของปีนั้น และเดือนมกราคม - เดือนกันยายน ปีถัดไป ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน (คิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน) รวมทั้งผู้สูงอายุ
ที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ได้ยื่นคาขอลงทะเบียน ทั้งนี้ สาหรับกรณี
ผู้สู งอายุ ที่เป็ นผู้ ได้รั บสวัส ดิการหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร้อม
เอกสารหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้
ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
20 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

10 นาที

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
โทรศัพท์ 075-820763, 075-578016 / www.wangkere.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

9
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกาหนด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยความพิการหรือผู้รับมอบ
อานาจ ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
จัดทาทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่ายของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีที่คนพิการเป็น
ผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
คนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือ
ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีการยื่นคาขอแทนต้องแสดงหลักฐาน
การเป็นผู้แทนดังกล่าว)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
โทรศัพท์ 075-820763, 075-578016 / www.wangkere.go.th
2) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (สถจ.) หรือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 4131, 4132 โทรสาร 0 2241 9000 ต่อ 4103
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

16
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่วยเอดส์
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า
หรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัย อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
การตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

1 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีรูปถ่ายของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับมอบอานาจ (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบ
อานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (สถจ.) หรือ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 4131, 4132
โทรสาร 0 2241 9000 ต่อ 4103
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ลาดับ

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

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
2) ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2553
5) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
6) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบ
กิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่น
จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนและรับรอง
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th

24
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการแห่งใหญ่ทุกแห่งที่มีที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น)
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ติดต่อ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(1) สานักงานเทศบาล
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253100 สายด่วน 1337
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล หรืออบต. หรือเมืองพัทยา ให้ไปเทศบาลหรือ
อบต. หรือเมืองพัทยานั้น))
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชาระค่าธรรมเนียม /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / จัดเตรียมใบทะเบียน
พาณิชย์ / สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

20 นาที

-

10 นาที

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน ใช้สาเนาบัตร
ประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 1 ฉบับ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน )
4) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
(ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) สัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)
8) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
9) หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้
เช่า หรือ ใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐาน
การซื้อขายจากต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึก
ถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

กรมการปกครอง

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
11) ใบอนุญาตค้างาช้าง (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก
และการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกส่งงาช้างและ
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง - พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
(หมายเหตุ: -)
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2547 4446 - 7
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

29

30

31
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

32

33

34

คู่มือสาหรับประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
2) ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2553
5) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
6) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ ป ระกอบพาณิ ช ยกิจ ซึ่ง ได้ จดทะเบี ยนไว้ แล้ ว หากมีก ารเปลี่ ย นแปลงรายการใด ๆ ที่ ไ ด้
จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้น ๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่น
จดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนและรับรอง
เอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
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หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคา
ขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการแห่งใหญ่ทุกแห่งที่มีที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น)
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ติดต่อ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(1) สานักงานเทศบาล
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253100 สายด่วน 1337
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล หรืออบต. หรือเมืองพัทยา ให้ไปเทศบาลหรือ
อบต. หรือเมืองพัทยานั้น))
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชาระค่าธรรมเนียม /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / จัดเตรียมใบทะเบียน
พาณิชย์ / สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

20 นาที

-

10 นาที

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน ใช้สาเนาบัตร
ประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 1 ฉบับ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน)
4) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่
กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงาน (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) สัญญาเช่าสถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ กรณีขอเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสานักงาน (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่
สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)
8) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)
9) ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 10) หนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือให้
เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้
เช่า หรือ สาเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือ
หลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง - พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
11) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐาน
แสดงจานวนเงินทุน หรือ อาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทาบันทึก
ถ้อยคาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐานแสดงจานวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)
12) ใบอนุญาตค้างาช้าง (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ
แกะสลัก และการทาหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกส่งงาช้าง
และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่งสาเนาใบอนุญาตค้างาช้าง พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ)
(หมายเหตุ: -)
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2547 4446 - 7
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
2) ประกาศกระทรวง ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2553
5) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546
6) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดย
เหตุใดก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมด
สัญญาเช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ ป ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่ส ามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น
วิกลจริต ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร
ยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่น
คาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง และเอกสารหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น ใบมรณบัตร
คาสั่งศาล เป็นต้น

47
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อานาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อในคาขอจดทะเบียนและรับรองเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึก
ความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ กรุงเทพมหานคร ติดต่อ
(1) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945
(ให้บริการกับสถานประกอบการแห่งใหญ่ทุกแห่งที่มีที่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร) หรือ
(2) สานักงานเขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ติดต่อสานักงานเขต
(สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
เขตไหนให้ไปยื่นจดทะเบียน ณ สานักงานเขตนั้น)
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น ติดต่อ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(1) สานักงานเทศบาล
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาล
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(2) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
โทรศัพท์ : ติดต่อ อบต.
(3) เมืองพัทยา
โทรศัพท์ : 038-253100 สายด่วน 1337
/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (สถานประกอบการแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาล หรืออบต. หรือเมืองพัทยา ให้ไปเทศบาลหรือ
อบต. หรือเมืองพัทยานั้น))
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 60 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ชาระค่าธรรมเนียม /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / สาเนาเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

20 นาที

-

10 นาที

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้ทายาทที่ยื่นคาขอแทน ใช้สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของพาณิชยกิจ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) ใบทะเบียนพาณิชย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) สาเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยให้ทายาทที่ยื่นคาขอเป็นผู้ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) สาเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
6) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)
7) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้จดทะเบียน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ)
(หมายเหตุ: -)
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
ค่าธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทรศัพท์ 0 2547 4446 - 7
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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53

54
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

55

56
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คู่มือสาหรับประชาชน
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิก ก.ฌ. ทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
คุณสมบัติของสมาชิก ก.ฌ. คือ
- ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ลูกจ้างประจาของกองทุน / พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมหรือกากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ.
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ปรึกษา และเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น
- ข้าราชการ / พนักงาน / หรือลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครเป็นสมาชิกอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
- กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร / หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคาคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
- พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
- ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มสับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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หมายเหตุ : จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :
ระยเวลาเปิดให้บริการ :

สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรม เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขต (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทร/โทรสาร 0-2241-8036 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 28 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามที่กาหนดและค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัคร
สมาชิก ก.ฌ. ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พร้อมค่าธรรมเนียม จัดส่งให้กับสานักงาน ก.ฌ. เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และเสนอนายทะเบียนผู้รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการ ก.ฌ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วันทาการ

-

23 วันทาการ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชาระเงินสงเคราะห์
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง)
5) ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกจากโรงพยาบาล หรือ คลีนิก)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 18-29 (ปี)
ค่าสมัคร 40 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))
2) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 30-39 (ปี)
ค่าสมัคร 60 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 370 บาท

ค่าธรรมเนียม 390 บาท
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ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
3) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 40-49 (ปี)
ค่าสมัคร 80 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))
4) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร อายุ 50-60 (ปี)
ค่าสมัคร 100 (บาท)
* ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว .** ชาระทุกปี))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 410 บาท

ค่าธรรมเนียม 430 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) ถึงแก่ความตาย
ทายาทหรือผู้จัดการศพสามารถแจ้งและยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ที่ถึงแก่ความตาย โดยแนบ
เอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
หมายเหตุ: จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ทร/โทรสาร 0 2241 8036 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี (หรือที่ทาการองค์กรปกครอง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคาร) / ติดต่อด้วยตนเอง (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ณ หน่วยงาน
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 85 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ทายาทหรือผู้จัดการศพแจ้งและยื่นคาร้องต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผูถ้ ึงแก่ความตายโดย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตาย รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่ง
ให้กับสานักงาน ก.ฌ. เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
สงเคราะห์
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและจัดทารายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ประจาเดือน เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดเก็บเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกส่งให้สานักงาน ก.ฌ.
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
คณะกรรมการ ก.ฌ. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์
ระยะเวลา
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิก ก.ฌ.เก็บเงินสงเคราะห์))
5) สานักงาน ก.ฌ. สั่ งจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ฌ. มีมติ
อนุมัติ))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

5 วันทาการ

-

30 วันทาการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

30 วันทาการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

20 วันทาการ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีจดทะเบียนสมรส)
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) แบบสอบสวนทายาท (ปค.14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตายได้ระบุไว้ในใบ
สมัคร หรือใบเปลี่ยนแปลงทายาท (ไม่ระบุชื่อ) ให้บิดา มารดา
สามี ภรรยา บุตร เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือกรณีบุคคลที่
สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย ระบุไว้ในใบสมัคร ถึงแก่ความ
ตายไปก่อนสมาชิก(ถ้ามี))
9) หมายเหตุ : เอกสารลาดับที่ 2 – 8 ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย ต้องลงชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) มีความประสงค์
ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สามารถแจ้งและยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ต่อสานักงาน
ก.ฌ. หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
หมายเหตุ: จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 4 วันทาการ นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ทร/โทรสาร 0 2241 8036 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี (หรือที่ทาการองค์กรปกครอง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคาร) / ติดต่อด้วยตนเอง (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ณ หน่วยงาน
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 9 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
สมาชิก ก.ฌ. แจ้งและยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัด
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ.
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ.
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานตรวจพิจารณารับรอง และจัดส่งให้กับ
สานักงาน ก.ฌ. เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และเสนอเลขานุการคณะกรรมการ ก.ฌ.
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
(หมายเหตุ: (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

4 วันทาการ

-

5 วันทาการ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์
(ก.ฌ.8)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่สมาชิก ก.ฌ. ระบุชื่อเป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยผู้รับเงินสงเคราะห์ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ผู้รั บบานาญที่ย้ายภูมิลาเนา และประสงค์จะโอนการรับบานาญจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดิม ไปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหม่ โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน สามารถยื่นเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญได้
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข
/ เพิ่มเติมได้ในขณะนั้ น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร /
หลั กฐานร่ ว มกั น พร้ อ มก าหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่น ค าขอด าเนิ น การแก้ ไข / เพิ่ มเติ ม หากผู้ ยื่ นค าขอไม่
ดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการให้ บ ริ การตามคู่ มื อ เริ่ ม นั บ หลั งจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ : จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 4 วันทาการนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จ
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
กลุ่มงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทร. 0 2241 9069 ต่อ 301-310 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 17 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญยื่นคาร้องขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิมที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
ได้รับบานาญอยู่))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหนังสือ
สาคัญจ่ายเงินบานาญครั้งสุดท้าย (แบบ บ.ท.13)
เสนอผู้มีอานาจพิจารณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้จังหวัด
ดาเนินการ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิมที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
ได้รับบานาญอยู่))
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาจัดส่งให้กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

5 วันทาการ

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

5 วันทาการ

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
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ลาดับ
ขั้นตอน
4) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้ง
จังหวัดที่จัดส่งเรื่อง และจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ขอย้ายมิได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงาน
บาเหน็จบานาญและสวัสดิการ สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น))

ระยะเวลา
7 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอรับใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญที่
หน่วยงานต้นสังกัด)
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน) จานวน 3 รูป
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กลุ่มงานบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9069
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
โดยที่การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
การจั ด การมู ล ฝอยทั่ ว ไปที่ เ หมาะสมและถู ก สุ ข ลั ก ษณะจะควบคุ ม และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ มี ก ารเกิ ด มลพิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งการจัดการมูลฝอยทั่วไป มีขั้นตอนการดาเนินการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บ ขน
และกาจัด
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขนมูลฝอย
1.1 หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ต้องมีลักษณะดังนี้
1.1.1 ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็นแบบที่
ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทาความสะอาดง่าย
1.1.2 มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้าจากมูลฝอย
1.1.3 มีสั ญลั กษณ์ห รือสั ญญาณไฟวับวาบติดไว้ประจายานพาหนะชนิดไม่ก่อให้ เกิด
ความราคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล
1.1.4 ยานพาหนะขนมูลฝอยต้องมีความปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่ขน
ถ่ายมูลฝอยใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ในขณะปฏิบัติงาน
1.2 หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะขน
1.2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
1.2.2 ต้องจั ดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ ปฏิบัติงาน
ในขณะทาหน้าที่เกี่ยวกับเก็บ ขนมูลฝอย
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2. ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
2.1 มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ใช้กาจัดมูลฝอย
2.2 หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการกาจัดมูลฝอย ต้องกาจัดมูลฝอยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย
วิธีดังต่อไปนี้ แต่วิธีการนี้ไม่นาไปใช้กับมูลฝอยติดเชื้อ มูลอฝอยที่พิษหรืออันตรายจากชุมชนและของเสีย
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
2.3 ต้องทาการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทาการก่อสร้างระบบกาจัดมูล
ฝอย และมีมาตรการควบคุมกากับการดาเนินงานกาจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2.4 การกาจัดมูลฝอยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2.5 หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน
2.5.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม กากับในการจัดการมูลฝอยอย่างน้อย 2 คน
2.5.2 ผู้ปฏิบัติงานที่ทาหน้าที่กาจัดมูลฝอย ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทางาน
2.5.3 ต้องจั ดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ ปฏิบัติงาน
กาจัดมูลฝอย รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กาจัดมูลฝอยด้วย

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :
ลาดับ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกาจัดมูลฝอยทั่วไปที่
ได้รับอนุญาตและมีการดาเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้
กาจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา - ฉบับ
หมายเหตุ 5) แผนการดาเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงาน พร้อมด้านกาลังคน งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน
1.1 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณ
มูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร
- วันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 40 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 60 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 60 ลิตร แต่ไม่เกิน 80 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 80 ลิตร แต่ไม่เกิน 100 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 100 ลิตร แต่ไม่เกิน 200 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 200 ลิตร แต่ไม่เกิน 300 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 300 ลิตร แต่ไม่เกิน 400 ลิตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 400 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร เดือนละ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

15
30
50
80
100
150
200
250
300

80
ลาดับ

2

3

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1.2 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยประจาเดือน ที่มีปริมาณ
มูลฝอยวันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป
- วันหนึ่งไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ
- วันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ
ลูกบาศก์หรือเศษของลูกบาศก์เมตร เดือนละ
1.3 อัตราค่าเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว ครั้งหนึ่ง ๆ
ค่าเก็บและขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร หรือเศษของ
ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ
อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการเก็บขนมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ
2.1 รับทาการเก็บและขนมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
2.2 รับทาการกาจัดมูลฝอย โดยทาเป็นธุรกิจ หรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ฉบับละ
อัตราค่าออกใบแทน (กรณีต้นฉบับสูญหายหรือถูกทาลาย)
ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1,500
1,500
100

2,000
2,000
200

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบาบัดน้าเสียในอาคาร
พ.ศ. 2562
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ให้เจ้ าของหรือผุ้ครอบครองอาคาร (อาคารที่มีการระบายน้าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้า)
ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดาเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสาหรับอาคารนั้น
ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ให้ดาเนินการติดตั้ง
บ่อดักไขมัน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :
ลาดับ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ส่วนที่รับผิดชอบ
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน
การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ชาระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรือ
โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และวิธีการเสียภาษี
(2) แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
(3) เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย
(ภ.ป. 3)
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา)
(6) กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน )
ต้องชาระภาษีและเงินเพิ่ม
(7) กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตาม
แบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.
2510
(8) กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับ คาขอและผู้ ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
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หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(9) พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอ
จะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
(10) ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
(11) หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 46 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน (ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย ตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ยื่นแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

30 วัน

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
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ขั้นตอน
3) การพิจารณา
เจ้าของป้ายชาระภาษี
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งการประเมิน (กรณีชาระเกิน 15 วัน จะต้องชาระ
เงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด)
(หมายเหตุ: (หน่วยงานให้บริการ คือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังคีรี))

ระยะเวลา
15 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับ
ป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ)
4) หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น สาเนาใบทะเบียนการค้า
สาเนาทะเบียนพาณิชย์ สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ)
5) หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ)
6) สาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
7) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ใช้บริการ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
โทรศัพท์ 075-820763, 075-578016 / www.wangkere.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

89
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

90

คู่มือสาหรับประชาชน
การบริหารกิจการประปา
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2560
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
บุคคลใดที่ต้องการใช้น้าของการประปา อบต.วังคีรี ให้ยื่นคาขอได้ที่ กองช่าง อบต.วังคีรี ตามแบบคา
ขอที่กาหนดไว้

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขอใช้ประปา พร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
-
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ลาดับ
ขั้นตอน
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจเอกสารเบื้องต้น
พร้อมทั้งออกสารวจสถานที่และจัดทาแบบแปลนแผนผัง
เพื่อประมาณการค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการและแจ้งให้ผู้ขอใช้น้าทราบ
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
ผู้ขอใช้น้าได้รับแจ้ง ต้องชาระค่าใช้จ่ายตามประมาณ
การ จึงจะดาเนินการติดตั้งประปา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
7 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

15 วัน

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
โทรศัพท์ 075-820763, 075-578016 / www.wangkere.go.th
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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คู่มือสาหรับประชาชน
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
(ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) (กธน.25)
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมธุรกิจพลังงาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ามัน
พ.ศ. 2556
3) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว
4) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
5) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง, ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง , ง และ จ
ลักษณะที่หนึ่ง ต้องแจ้งขอประกอบกิจการก่อน จึงเก็บน้ามันได้ ซึง่
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ค ลักษณะที่ห นึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ามันที่ให้บริการแก่
ยานพาหนะทางบก ที่เก็บน้ามันที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน และจะ
เก็บน้ามันไว้ในถังน้ามันรวมกัน ไม่เกิน 2 ถัง อีกด้วยก็ได้ โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน
ให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
- สถานีบริการน้ามัน ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันชนิดไวไฟมากชนิดไวไฟ
ปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังน้ามัน โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังน้ามัน ให้เก็บได้ไม่เกินชนิดละ 2 ถัง
- - สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ามันที่เก็บน้ามันชนิด
ไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยที่มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร ไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินหรือ
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ถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่เรือ โดยการเก็บน้ามันไว้ในถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดิน
หรือถังเก็บน้ามันที่ติดตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะน้ามันชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น
2. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นต้น
3. แผนผังบริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคานวณ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี
บริการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
หมายเหตุ :
1. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข /
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /
หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บ ริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0
2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 / ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับคาขอและตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กาหนด
(หมายเหตุ: -)
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามในใบรับแจ้ง
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
6 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

1 ชั่วโมง

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.๑)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด
วัตถุประสงค์
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน (ฉบับจริง 1 ชุด) กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง /
รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคล
ผู้แจ้ง
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจเเละผู้รับมอบอานาจ / รับรองสาเนาถูกต้อง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร)
6) สาเนาหรือภาพถ่าย โฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑
หรือ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน
ให้ใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
8) สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้
อนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล
เพื่อใช้เป็นทางสาหรับยานพาหนะเข้าออกสถานีบริการน้ามัน
ประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณที่ได้รับ
อนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้าลาน้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและ
รับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง ถนนส่วนบุคคล หรือ
ลาน้าสายนั้น
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
9) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ พร้อมทั้งแสดงสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี 50 เมตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมที่ดิน

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
10) แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
11) แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบ
ท่อและอุปกรณ์
ฉบับจริง 3 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
12) รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกรผู้ออกแบบลงนามทุกหน้า)
13) หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็นผู้คานวณ
ความมั่นคงแข็งแรง ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุม
มลพิษของถังเก็บน้ามันเหนือพื้นดินขนาดใหญ่ และสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร พร้อมทั้งแนบ
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
14) ผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ามัน (กรณีสถานีบริการ
น้ามันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง และสถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 15) อื่น ๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี
ชั้น 20 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4717
2) ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลังงาน (www.doeb.go.th)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4111
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (กธน.15)
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมธุรกิจพลังงาน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กาหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
สถานที่ยื่น แบบคาขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด
ตามกฎหมายแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากภั ย อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การควบคุ ม ประเภทที่ 3
พ.ศ. 2557
4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ / สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ส่วนกลาง, ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น การต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอ
ตามแบบ ธพ.น. ๓ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน 60 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
หมายเหตุ
1. หากเห็นว่าคาขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไม่อาจแก้ไข / เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร / หลักฐานร่วมกัน
พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม
ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3. ระยะเวลาการให้บ ริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
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4. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณี ย์ โปรดแนบซอง
จ่ าหน้ า ถึง ตั ว ท่ านเองให้ ชัด เจน พร้ อมติดแสตมป์ ส าหรับ ค่า ไปรษณี ย์ล งทะเบียนตามอั ตราของบริษั ท
ไปรษณีย์ไทย จากัดกาหนด

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
10900
โทรศัพท์ 0 2794 4555 โทรสาร 0 2794 4300 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.))

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 42 ถึง 75 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
เจ้าหน้าที่รับคาขอ และตรวจสอบความถูกต้องของคา
ขอ และความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสาร
หลักฐานที่กาหนด และส่งเรื่องให้กองความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
42 ถึง 72
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการ
วันทาการ
ตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลักฐานประกอบ
โดยมีระยะเวลาพิจารณา ดังนี้ - กรณียื่นเรื่องในเดือน
พฤศจิกายน ใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - กรณียื่น
เรื่องในเดือนธันวาคม ใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
2 วันทาการ
ลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมธุรกิจพลังงาน

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน

สานักความปลอดภัย
ธุรกิจน้ามัน
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. ๓)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้มีอานาจลงนาม)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา )
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล / ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน / รับรอง
สาเนาถูกต้องทุกหน้า)
5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจเเละผู้รับมอบอานาจ / รับรองสาเนาถูกต้อง / พร้อมปิด
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร)
6) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า)
7) สาเนาสัญญาประกันภัยภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความ
รับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิด
จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 8) อื่นๆ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

กรมธุรกิจพลังงาน

-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
(หมายเหตุ: -)
2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ามัน เป็นไป
ตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง การอนุ ญ าต และอั ต รา
ค่า ธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามัน เชื้อเพลิ ง
พ.ศ. 2556
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองความปลอดภัยธุรกิจน้ามัน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20
เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2794 4717
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

111
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่น ๆ ตามมาตรา 21
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารประเภทอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี (หรือที่ทาการองค์กรปกครอง เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคาร) / ติดต่อด้วยตนเอง (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ณ หน่วยงาน
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 10 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) พร้อม
เอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
จุดรับคาขอ
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ลาดับ
ขั้นตอน
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น
(หมายเหตุ: -)
3) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1)
(หมายเหตุ: -)
5) การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ น.1)
รับใบอนุญาตพร้อมชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และ
ลักษณะอาคาร))

ระยะเวลา
1 วั นทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
จุดรับคาขอ

1 วันทาการ

จุดรับคาขอ

2 วันทาการ

จุดรับคาขอ

5 วันทาการ

จุดรับคาขอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (แบบ ข.1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้า กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
6) กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้องมีหนังสือมอบอานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
7) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจ ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจ เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
8) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคาร มีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
10) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
11) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 5 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
12) รายการคานวณ แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคาร
ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคาร
บางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้อาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณ การออกแบบ
โครงสร้างให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว /
เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
13) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่น ใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ >
173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุ ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้
คานวณและผู้ขออนุญาตลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
14) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
15) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ควบคุมงาน)
16) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ควบคุมงาน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: (ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และลักษณะอาคาร))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด
2) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ทางอินเทอร์เน็ต http://www.dpt.go.th
2. ทางโทรศัพท์ ถ.พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000
3. ทาง ไปรษณีย์ 224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ
218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. ศูนย์ดารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง โทร. 02 299 4311 – 12
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

118
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรีว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่ประกอบ
กิจการค้านั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทาเลที่จะมีรางระบายน้ารับน้าโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคาแนะนา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. ต้องจัดทารางระบายน้า หรือบ่อน้าโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบไม่ซึม ไม่รั่ว ระบายน้าได้
สะดวก
3. การระบายน้าต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าในทางน้าสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง
4. จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียตามคาแนะนาของพนักงานสาธารณสุข
5. เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า สถานที่ใดสมควรจะต้องทาพื้นด้วยวัตถุถาวร เพื่อป้องกัน
ไม่ให้น้าซึม รั่วไหลหรือขังอยู่ได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้าโสโครก หรือทาการกาจัดน้าโสโครกไขมันให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล หรือต้องมีเครื่องระบายน้าเครื่องป้องกันกลิ่นไอเสีย ความกระเทือน ฝุ่นละออง
เขม่า เถ้าหรือสิ่งอื่นใด อันอาจเป็นเหตุราคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง ข้อกาหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
6. ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายน้าอากาศเพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์นาโรค
7. ต้องจัดให้มีน้าสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ
8. ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจานวนเพียงพอ
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9. ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะ จานวนเพียงพอกับจานวนคนที่ทาการในสถานที่นั้น และต้อง
ตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม รวมทั้งการกาจัดสิ่งปฏิกูล ด้วยวิธีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามคาแนะนาของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
10. สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ และต้องจัดให้ได้ถูกลักษณะ
11. สถานที่เกี่ย วกับการตากหรือผึ่งสิ นค้า ต้องมีที่ส าหรับตากหรือผึ่ งสิ นค้าตามที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
12. ปฏิบัติการอื่น ใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคาสั่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบัญญัติและประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :
ลาดับ
ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

ไม่มีข้อมูลขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี
(โทรศัพท์ 075-578016, 075-820763 / www.wangkere.go.th /
www.facebook.com/wangkere.578016/
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมอนามัย
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545
2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบัญญัติ
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518
5) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภท
กิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขต
ท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ
..... วัน (ระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ) ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
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ทั้งนี้ หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
กาหนด จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้าง
ชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่
ขออนุญาต
(3) สภาพสุ ข ลั ก ษณะของสถานประกอบกิ จ การแต่ ล ะประเภทกิ จ การต้ อ งถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์
(4) ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และ
ตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วน

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ :

ระยะเวลาเปิดให้บริการ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถาน เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอใบอนุญาต (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ในเขตท้องถิ่นนั้น (ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวังคีรี) / ติดต่อ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภทของกิจการ) พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (ยื่นคาขออนุญาตได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่))

ระยะเวลา
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
จุดรับคาขอ
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ลาดับ
ขั้นตอน
2) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึก
ความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้ง
เป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539)
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (กฎหมายกาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
เอกสารถูกต้องและครบถ้วน (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)))
4) การพิจารณา
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้นกาหนด
ถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
จุดรับคาขอ

20 วัน

จุดรับคาขอ

8 วัน

จุดรับคาขอ
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ลาดับ

5)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ยื่น
คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบ
ทุกครั้ง))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต)
ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดพร้อมรับใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ)))

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1 วัน

จุดรับคาขอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ((ถ้ามี) เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ)
4) หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงพาณิชย์

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
5) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องดาเนินการ ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตามที่กาหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 (กรณีเป็น
ประเภทกิจการตามที่ประกาศกระทรวงฯ กาหนด))
6) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารตามที่กาหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กาหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561 (กรณีเป็น
ประเภทกิจการตามที่ประกาศกระทรวงฯ กาหนด))
7) สาเนาเอกสารสิทธิ์ หรือสัญญาเช่า หรือสิทธิอื่นใด ตาม
กฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการในแต่
ละประเภทกิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม)
8) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่
แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้ประกอบกิจการตามที่ขอ
อนุญาตได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ - กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

กระทรวงมหาดไทย
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภท
กิจการ เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลของภาครัฐ - กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสาร
หรือหลักฐานเพิ่มเติม)
10) เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายกาหนดให้มีการ
ประเมินผลกระทบ เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(HIA)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่เป็นเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น)
11) ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจการที่กาหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่เป็นเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น )
12) แผนผังพื้นที่ของสถานประกอบกิจการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม)
13) แผนภูมิการผลิต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม)
14) แผนการป้องกันมลพิษ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้เป็นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
15) ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาตกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
กาหนด)
16) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ท้องถิ่นกาหนดในข้อบัญญัติ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่เป็นเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดในข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) (ระบุตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น)
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ. 1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 /
โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

131
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
การแจ้งผลการพิจารณา
1. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15
วัน และให้แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามข้อ 1. ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง

