คู่มอื งานบริการสาหรับประชาชน

เทศบาลตาบลวาปีปทุม
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
โทร 043 – 799402 แฟกซ์ 043 – 020122
LINE : 0821472722
http://www.wapeepathumcity.go.th
Facebook : เทศบาลตาบลวาปี ปทุม มหาสารคาม

คานา
เทศบาลตาบลวาปีปทุม เป็นหน่วยงานที่มปี ระชาชนมาติดต่อขอรับ
บริการอยู่เสมอ เนื่องจากเป็นหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทา
หน้าทีบ่ ริการ รับใช้ ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กร
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวทาง ในการติดต่อ และขอรับบริการ ควร
จะได้ทราบถึงขั้นตอน เอกสารที่จะนามาใช้ติดต่อเพื่อให้ได้รบั การบริการที่
ถูกต้องและรวดเร็ว เพราะบางเรื่องจะเกี่ยวข้องกับระบบกฎหมาย ขัน้ ตอนที่
กาหนดไว้ เทศบาลตาบลวาปีปทุม จึงได้จดั ทาคู่มอแนะนาการติดต่อราชการ
ขึ้น เพื่อแนะนาแก่ประชาชนผูท้ ี่จะมาติดต่อราชการได้ทราบไว้เป็นเบือ้ งต้น

เทศบาลตาบลวาปีปทุม

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สานักปลัด

1

กองคลัง

72

กองช่าง

100

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

216

กองสวัสดิการและสังคม

362

1

สำนักปลัด
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยกำรในเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ ผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร หรือบิดามารดา (กรณีูร้
ผ้ องยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ)
2. การแก้ไขรายการ ซึ่งไม่ใช่รายการสัญชาติ ได้แก่
(1) นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เป็นกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
(2) นายอาเภอ เป็นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียน ตรวจสอบหลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้าน
พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ รวบรวมพร้อมความเห็นเสนอให้
นายทะเบียนอาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอาเภอ
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือนายอาเภอ
(แล้วแต่กรณี) พิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง)
2) หลักฐำนที่ขอแก้ไข เช่น ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน สูติบัตร มรณ
บัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

5 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

-

3
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน โทร. 1547
(หมำยเหตุ: (สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง ถ.ลำลูกกำ คลอง 9 อ.ลำลูกกำ จ.ปทุมธำนี โทร
1548 หรือ www.bora.dopa.go.th))
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สานักบริหารการทะเบียน กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
เทศบาลตาบลวาปีปทุม นางสาวโกศล วงษา

5
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยกำรบ้ำน กรณีมีรำยกำรบ้ำนผิดไปจำกข้อเท็จจริง หรือบ้ำนเลขที่ซ้ำกัน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
สอบสวนข้อเท็จจริง พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยาน
แวดล้อม และรวบรวมความเห็น เพื่อเสนอให้นายทะเบียน
พิจารณา
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

5 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

6
ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือมอบอำนำจ และบัตรประจำตัวประชำชนผู้มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมอบอานาจ)

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

-

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ากัน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สานักบริหารการทะเบียน กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
เทศบาลตาบลวาปีปทุม นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอเลขที่บ้ำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีส่ ร้างบ้านเสร็จ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้แจ้ง)
2) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้ำน (ท.ร. 9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) เอกสำรกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
4) เอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
กรมที่ดิน

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ลำดับ
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอเลขที่บ้าน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สานักบริหารการทะเบียน กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว เทศบาล
ตาบลวาปีปทุม นางสาวโกศล วงษา
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำน กรณีมีชื่อและรำยกำรบุคคลใน
ทะเบียนบ้ำนมำกกว่ำ 1 แห่ง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอานาจหรือบุคคลที่มีชื่อซ้า
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนำอยู่ ))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

1 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/

12
ลำดับ

3)

ขัน้ ตอน
สอบสวนเจ้าบ้าน หรือคนที่มีชื่อซ้า โดยให้ยืนยันให้แน่นอน
เพียงแห่งเดียว โดยรวบรวมหลักฐาน เพื่อเสนอนายทะเบียน
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ฉบับเจ้าบ้านที่มีรายการบุคคลซ้ากัน
)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้แจ้งหรือของเจ้าบ้าน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่น

1 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านมากกว่า 1 แห่ง
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่งสานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคลออกจำกทะเบียนบ้ำน เมื่อปรำกฏว่ำบุคคลในทะเบียน
บ้ำนได้ตำยไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ำยชื่อและรำยกำรบุคคล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ที่บุคคลนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

15
ลำดับ

ขั้นตอน
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฎชื่อคนตาย
)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของเจ้าบ้าน)
3) เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับผู้ตำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบหมำยและบัตรประจำตัวผู้มอบหมำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบหมาย)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

กรมการปกครอง

สานักบริหารการทะเบียน

สานักบริหารการทะเบียน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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ลำดับ
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตาย
ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลใน
ทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
สาเนาคู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจำหน่ำยชื่อสกุล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ประสงค์จาหน่ายชื่อสกุล ยื่นคาขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สานักงานเขตฯ สานักทะเบียนอาเภอ ที่
ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 50 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคาขอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
20 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

30 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
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ลำดับ
3)

4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล หรือตั้งชื่อสกุลใหม่
(ช.2) หนังสือสำคัญแสดงกำรร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หลักฐำนกำรแจ้งควำมเอกสำรสูญหำย (กรณีหนังสือสำคัญสูญ
หำย)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น สูติบัตร ทะเบียนเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อรอง
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนหย่ำ ซึ่งระบุอำนำจปกครอง
บุตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(หมำยเหตุ: (โทร 1567))
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
(หมำยเหตุ: (โทร 1548))
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 043799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจาหน่ายชื่อสกุล
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
2)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจาหน่ายชื่อสกุล สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งขอทำหน้ำที่เป็นเจ้ำบ้ำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ร้อง ได้แก่ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในช่องสถานะภาพมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน แต่มี
ความประสงค์จะทาหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
2. เงื่อนไข
(1)กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ยื่นประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียน พิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทีูร้
่ผ้ องประสงค์จะขอลงรายการเป็นเจ้าบ้าน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งขอทาหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งขอทาหน้าที่เป็นเจ้าบ้านสานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล
วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรตรวจ คัด และรับรองเอกสำรกำรทะเบียนรำษฎร กรณีเอกสำรต้นฉบับหรือเอกสำร
หลักฐำนที่เก็บต้นฉบับเอกสำรกำรทะเบียน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ร้อง ได้แก่ เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียน ตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสาเนารายการ
เอกสารทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริกำรที่ 1 วังไชยำ ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพ
10300 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-22811-2543/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักบริกำรที่ 2 ถ.ลำลูกกำ-องครักษ์ คลอง 9 อ.ลำลูกกำ จ.
ปทุมธำนี 12150 หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2791-7034/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนที่จัดทำทะเบียนรำษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการ
ทะเบียน

10 นาที

สานักบริหารการ
ทะเบียน
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง กรณีเจ้าของรายการหรือูมี
ผ้ ส่วนได้เสียมา
ดาเนินการด้วยตนเอง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้มอบหมาย พร้อมหนังสือมอบหมาย กรณีที่มีการ
มอบหมาย)
3) หลักฐำนที่แสดงควำมเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักบริหารการทะเบียน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่
เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือ
เอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเพิ่มชื่อ กรณีกำรใช้สูติบัตร ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ หรือทะเบียนบ้ำนแบบเดิม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ยื่นคาร้อง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ
2. สถานที่ยื่นคาร้อง ประกอบด้วย
(1) กรณีผู้ร้องมีหลักฐานสูติบัตร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคาร้องที่ สานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ออกเอกสารสูติบัตร หรือใบแจ้งย้ายที่อยู่ แล้วแต่กรณี
(2) กรณีผู้ร้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านแบบเดิม ให้ยื่นคาร้องที่ สานักทะเบียนอาเภอ หรือสานักทะเบียนท้องถิ่น ที่ผู้
ร้องมีชื่ออยู่ในหลักฐานทะเบียนบ้านเป็นครั้งสุดท้าย
3. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
4. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
การตรวจสอบหลักฐาน พยานบุคคล พยานแวดล้อม และรวม
รวมข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น เสนอ นายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักบริหารการ
ทะเบียน

20 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจาตัวประชาชนแบบขาวดา
ฯลฯ)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ท้องถิ่น
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ)
3) หลักฐำนทะเบียนรำษฎรที่มีรำยกำรบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ หรือทะเบียนบ้ำนแบบเดิม
ท้องถิ่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ตามแต่กรณี)
4) เอกสำรที่รำชกำรออกให้ เช่น หลักฐำนกำรศึกษำ หลักฐำนทหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้าน
แบบเดิม สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชำติไทยที่เกิดในต่ำงประเทศโดยมีหลักฐำนกำรเกิด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่น )
2. พยานบุคคล ได้แก่ บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้ อย่างน้อย 2 คน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบล วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
วำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมำยเหตุ: (ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนำอยู่ ))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบหลักฐาน เจ้าบ้าน และบุคคลที่น่าเชื่อถือให้ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและรายการบุคคลของ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

20 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ

3)

ขั้นตอน
ผู้ขอเพิ่มชื่อ สอบสวนเจ้าบ้านที่ขอเพิ่มชื่อและคายินยอม โดย
รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมความเห็น เสนอนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนอาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น พิจารณา
อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ร้อง ถ้ามี เช่น บัตรประจาตัวประชาชนขาวดา ฯลฯ)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน (ท.ร. 14)
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ท้องถิ่น
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หลักฐำนกำรเกิดของผู้ร้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หลักฐานการจดทะเบียนคนเกิด ที่ออกให้โดยสถานทูต
ไทย หรือสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศ หรือหลักฐานการเกิดที่ออก
ให้โดยหน่วยงานของประเทศที่บุคคลนั้นเกิด)
4) เอกสำรที่แปลและรับรอง โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศของไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ร้องมีหลักฐานการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของ
ประเทศที่บุคคลนั้นเกิด)
5) หนังสือเดินทำงของผู้ขอเพิ่มชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
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ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรเกิด กรณีกำรแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้งได้แก่ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันทีเ่ ด็กเกิด
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บิดำ มำรดำ หรือูปกครองโดยชอบ
ผ้
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
ด้วยกฎหมำย ของเด็กที่เกิดมีชื่อในทะเบียนบ้ำน/ติดต่อด้วย
เวลำ 08:30 - 16:30 น.
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
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ลำดับ

ขั้นตอน
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชนผู้แจ้ง และบัตรประจำตัวประชำชนบิดำ
มำรดำ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ปรากฎชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิด)
3) หนังสือรับรองกำรเกิด ท.ร. 1/1 ที่ออกโดยโรงพยำบำลหรือ
สถำนพยำบำล หรือผลตรวจสำรพันธุ์กรรม (DNA)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผลตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ที่ตรวจพิสูจน์จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การ
เป็นบิดามารดาของเด็กที่เกิด)
4) หนังสือมอบหมำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นแจ้งแทน)
5) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของพยานบุคคลที่มาให้ถ้อยคา อย่างน้อย 2 คน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

-

-

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสานักทะเบียนอื่น
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
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1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสานักทะเบียนอื่น สานักบริหารการทะเบียน
นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรเกิดเกินกำหนด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ระยะเวลาการแจ้ง ตั้งแต่พ้นกาหนด 15วัน นับแต่วันที่เกิด
2. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งการเกิดยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งการเกิด แจ้งการเกิดด้วยตนเอง
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 90 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
รวมรวมพยานหลักฐาน เสนอให้นายอาเภอแห่งท้องที่
พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้นาย
ทะเบียนทราบ
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้งการเกิด และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

89 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

1 วัน

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว ของ
บิดำ มำรดำ หรือูปกครองของเด็
ผ้
ก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14 ที่มีชื่อบิดำ มำรดำ หรือ
ผู้ปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
4) รูปถ่ำยของเด็ก 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองกำรเกิด ตำมแบบ ท.ร.1/1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่เด็กเกิดในสถานพยาบาล)
6) หนังสือมอบหมำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นูแจ้
ผ้ ง)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
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ลำดับ
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
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กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์สถานะการเกิด
และสัญชาติของเด็ก ซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 90.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล
วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีตำยในบ้ำน และตำยนอกบ้ำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่
(1)เจ้าบ้านที่มีคนตาย กรณีคนตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
(2)บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพ กรณีตายนอกบ้าน
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ตำย))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ
2)

ขั้นตอน
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ตาย ถ้ามี)
3) หนังสือรับรองกำรตำย ตำมแบบ ท.ร.4/1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีตายในสถานพยาบาล)
4) ใบรับแจ้งกำรตำย ท.ร.4 ตอนหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งต่อกานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทีูตายมี
่ผ้ ชื่ออยู่ ถ้ามี)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักบริหารการทะเบียน

-

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
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ลำดับ
2)
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
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พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน สานักบริหารการ
ทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรตำย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้พบศพ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
บุคคลดังกล่าว
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาตาย หรือเวลาพบศพ
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องทีูที่ ่ศพอยู่ หรือมีกำรจัดกำรศพโดยกำร
เก็บ ฝัง เผำ หรือทำลำย))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ตาย ถ้ามี)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทีูตายมี
่ผ้ ชื่ออยู่)
4) หนังสือรับรองกำรตำย ท.ร. 4/1 ที่ออกโดยสถำนพยำบำล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีที่ผู้ตายรักษาก่อนตาย)
5) ผลตรวจสำรพันธุกรรม (DNA)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่สามารถบ่งบอกตัวบุคคลของผู้ตายได้)
6) พยำนหลักฐำนอื่น เช่น รูปถ่ำยงำนศพของคนตำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ
3 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
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1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น สานักบริหารการทะเบียน
นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยกลับเข้ำที่เดิม
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งย้ำยออก))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เจ้าบ้านหลังเดิม)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยหนังสือมอบหมาย กรณี
ได้รับมอบหมายให้แจ้งแทน)
3) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง
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ลำดับ
4)

5)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ย้ายที่อยู่ ถ้ามี)
สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ผู้ย้ายมีชื่อครั้งสุดท้ายก่อนการย้ายออก)
ใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ได้รับมาจากใบแจ้งการย้ายออก)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักบริหารการทะเบียน

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล
วงษา

53
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยเข้ำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายเข้า
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
สำนักงำนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
หน่วยงำน
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่บ้ำนหลังที่ย้ำยเข้ำตั้งอยู่))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

พิจารณา
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม
))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เจ้าบ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ย้ายที่อยู่ ถ้ามี)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
4) ใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่ได้รับมาจากการย้ายออก ซึ่งเจ้าบ้านได้ลงชื่อยินยอมให้
ย้ายเข้า)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 ม3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043-799402
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ลำดับ
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายเข้า
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

56
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ของคนที่ออกไปจำกบ้ำนเป็นเวลำนำน และไม่รู้ว่ำไปอยู่ที่ใด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 30วัน นับแต่วันที่ออกไปจากบ้านไปครบ 180วัน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ผู้ออกไปจำกบ้ำนมีชื่อในทะเบียน
บ้ำน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ
2)

ขั้นตอน
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้าบ้าน)
2) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร. 14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ทีูที
่ผ้ ่ออกจากบ้านมีชื่ออยู่)
3) หลักฐำนอื่นทีเ่ กี่ยวกับตัวบุคคลที่ออกไปจำกบ้ำน เช่น สำเนำบัตร
ประจำตัว (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) บัตประจำตัวของผู้ได้รับมอบหมำย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมด้วยหนังสือมอบหมาย กรณีที่ได้รับมอบหมายให้
แจ้งแทน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
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ลำดับ
3)
4)
5)
6)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชือ่ กระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
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พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไป
อยู่ที่ใด สานักบริหารการทะเบียน นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยปลำยทำง
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ ผู้ย้ายที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เวลาที่ย้ายเข้า
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ที่บ้ำนหลังที่จะย้ำยเข้ำตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ เป็น
สำนักทะเบียนปลำยทำง))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
2) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
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ลำดับ

ขั้นตอน
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่น

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้แจ้ง)
2) ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ท.ร. 6
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ท้องถิ่น
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำทะเบีนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ท้องถิ่น
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บ้านที่ประสงค์จะย้ายเข้า)
4) สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมคายินยอมเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้มาแสดงตนต่อนาย
ทะเบียน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043-799402
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ลำดับ
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยออก
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้ง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายออก
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ทีูย้
่ผ้ ำยมีชื่อในทะเบียนบ้ำน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

พิจารณา
(หมำยเหตุ: (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง ในฐานะเจ้าบ้าน)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีได้รับมอบหมาย ต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนผู้
มอบ และหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน)
3) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ย้ายที่อยู่ ถ้ามี)
4) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ที่จะย้ายออก)
5) ใบรับแจ้งกำรย้ำยที่อยู่ ท.ร.6 ตอนหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งย้ายกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักบริหารการทะเบียน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
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ลำดับ
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายออก
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยออกแล้ว แต่ใบแจ้งกำรย้ำยที่อยู่สูญหำย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ำยเข้ำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ บุคคลที่ลงชื่อแจ้งย้ายออกในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ฉบับที่สูญหาย
2. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 7วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งกำรย้ำยออก))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา อนุญาต/ไม่อนุญาต และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ได้รับมอบหมาย)
3) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ย้ายคนอื่นๆ ที่มีชื่อเป็นูย้
ผ้ ายออกในใบแจ้งย้ายที่อยู่
ฉบับที่สูญหายหรือชารุด กรณีผู้ย้ายออกมากกว่า 1 ราย)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชารุดก่อน
แจ้งย้ายเข้า กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว นางสาวโกศล วงษา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับแจ้งกำรย้ำยออกและย้ำยเข้ำในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. ระยะเวลาการแจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน
3. เงื่อนไข
(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอาพราง หรือโดยมีรายการ
ข้อความผิดจากความเป็นจริง ให้นายทะเบียนดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนพยานบุคคล พยานแวดล้อม
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 15วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือการตรวจสอบเอกสารสาคัญ ต้อง
ดาเนินการหารือมายังสานักทะเบียนกลาง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้ การหารือต้องส่งให้สานัก
ทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่งให้สานักทะเบียนกลาง
เพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (แห่งท้องที่ที่ผู้ย้ำยที่อยู่มีชื่อในทะเบียนบ้ำน และ
บ้ำนหลังที่จะย้ำยเข้ำอยู่ตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบหลักฐานการยื่น
ประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนพิจารณา รับแจ้ง/ไม่รับแจ้ง และแจ้งผลการ

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น

10 นาที

สานักทะเบียนอาเภอ/
สานักทะเบียนท้องถิ่น
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ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

พิจารณา
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผู้แจ้ง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เจ้าบ้านที่ยินยอมให้ย้ายเข้า)
3) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้ย้ายที่อยู่ถ้ามี)
4) สำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน ท.ร.14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของบ้านทีูย้่ ายออก และที่ย้ายเข้า)
5) ใบรับแจ้งกำรย้ำยออกตำมแบบ ท.ร.6 ตอนหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีแจ้งย้ายกับ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ โทร. 1567
(หมำยเหตุ: -)
2) สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ถ.ลาลูกกา คลอง 9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 1548 หรือ
www.bora.dopa.go.th
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
3) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043-799402
(หมำยเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง สานักบริหารการทะเบียน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบสำนักทะเบียนกลำง ว่ำด้วยกำรจัดทำทะเบียนรำษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
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กองคลัง
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
พาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
(มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทา
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
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(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง เทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

เที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
(หมำยเหตุ: (เทศบำลตำบลวำปีปทุม))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

5 นาที

-

15 นาที

-

10 นาที

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
4) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนทีต่ ั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม และให้มี
พยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
5) สำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็น
เจ้ำบ้ำนหรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้
เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอืน่ ทีผ่ ู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ควำมยินยอม พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
6) แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรอง
เอกสำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 7) หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 8) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
กรมการปกครอง
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 9) สำเนำหนังสืออนุญำต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ำย
หรือให้เช่ำสินค้ำดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ของสินค้ำที่
ขำยหรือให้เช่ำ หรือ สำเนำใบเสร็จรับเงินตำมประมวล
รัษฎำกร หรือหลักฐำนกำรซื้อขำยจำกต่ำงประเทศ พร้อม
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดี
ทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)
10) หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งทีม่ ำของเงินทุนและ
หลักฐำนแสดงจำนวนเงินทุน หรือ อำจมำพบเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อ
ทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มำของ
เงินทุนพร้อมแสดงหลักฐำนแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) ค่ ำ ธ ร ร ม เ นี ย ม ก ำ ร จ ด ท ะ เ บี ย น (ค ำ ข อ ล ะ ) ค่ำธรรมเนียม 50 บาท

2)

(หมำยเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมำยเหตุ: (0-2547-4446-7 ))
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมำยเหตุ: -)
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
5) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทรศัพท์ 043-799402
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
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กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.
2499
2)พ.ร.ฎ. กำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจ พ.ศ. 2546
3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของ
กฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์
4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
5)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2553
6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2552
7) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ
นำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2555
9)คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียน
พำณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพำณิชย์
10)พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีูขอจดทะเบี
ผ้
ยนเป็นบุคคลธรรมดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางมุกดา ชัยยศ
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน) ตำม พ.ร.บ.
ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
พาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทา
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
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สถานที่ให้บริการ
จังหวัดอื่น ติดต่อ
(1) กองคลัง เทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

5 นาที

-

15 นาที

-

10 นาที

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
(ต้นฉบับ) หนังสือให้ควำมยินยอมให้ใช้สถำนทีต่ ั้งสำนักงำน
แห่งใหญ่ โดยให้เจ้ำของร้ำนหรือเจ้ำของกรรมสิทธิ์ลงนำม
และให้มีพยำนลงชื่อรับรองอย่ำงน้อย 1 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน )
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ควำมยินยอมเป็น
เจ้ำบ้ำนหรือสำเนำสัญญำเช่ำโดยมีผู้ให้ควำมยินยอมเป็นผู้
เช่ำ หรือเอกสำรสิทธิ์อย่ำงอืน่ ทีผ่ ู้เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ควำมยินยอม พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน)
แผนที่แสดงสถำนที่ซึ่งใช้ประกอบพำณิชยกิจและสถำนที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป พร้อมลงนำมรับรอง
เอกสำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
กรมการปกครอง
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม (ครั้งละ)
(หมำยเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมำยเหตุ: (02-547-4446-7))
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมำยเหตุ: -)
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมำยเหตุ: -)
5) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทรศัพท์ 043-799402
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.
2499
2)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของ
กฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์
3)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
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4)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2553
5) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2552
6) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ
นำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2555
8)คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียน
พำณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพำณิชย์
9)

ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549

10)คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียน
พำณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
พาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมด จะโดยเหตุใด
ก็ตาม เช่น ขาดทุน ไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไป เจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญา
เช่า หรือเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเอง เช่น วิกลจริต
ตาย สาบสูญ เป็นต้น ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย เช่น สามี ภริยา บิดา มารดา หรือบุตร ยื่นขอจด
ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลง
ลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมา
ยื่นคาขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เช่น ใบมรณบัตร คาสั่งศาล เป็นต้น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผูล้ งลายมือชื่อ
รับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่
ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทา
บันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง สำนักงำนเทศบำลตำบลวำปีปทุม โทร .043799402/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล
(หมำยเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เข้าระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (แบบ ทพ.)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
30 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

5 นาที

-

15 นาที

-

10 นาที

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง
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ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ (สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
หรือทายาทที่ยื่นคาขอแทน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับจริง)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบมรณบัตรของผูป้ ระกอบพำณิชยกิจ (กรณีถึงแก่
กรมการปกครอง
กรรม) โดยให้ทำยำทที่ยนื่ คำขอเป็นผู้ลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำหลักฐำนแสดงควำมเป็นทำยำทของผู้ลงชื่อแทนผู้
กรมการปกครอง
ประกอบพำณิชยกิจซึง่ ถึงแก่กรรม พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 10 บำท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รบั มอบอำนำจ (ถ้ำมี)
กรมการปกครอง
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ครั้งละ)
(หมำยเหตุ: -)
2)

ค่ำธรรมเนียมคัดสำเนำเอกสำร (ชุดละ)
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท
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ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียน ณ ช่องทางที่ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: -)
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(หมำยเหตุ: (02-547-4446-7))
3) โทรศัพท์ : Call Center 1570
(หมำยเหตุ: -)
4) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
(หมำยเหตุ: -)
5) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทรศัพท์ 043-799402
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คู่มือการกรอกเอกสาร
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)

ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. 2549

2) ประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในกำรให้บริกำรข้อมูลทะเบียน
พำณิชย์ พ.ศ. 2555
3) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2552
4) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรตั้งสำนักงำนทะเบียนพำณิชย์แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ
นำยทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
5)กฎกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ.
2499
6)คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียน
พำณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพำณิชย์
7)คำสั่งสำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ ที่ 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดเลขทะเบียน
พำณิชย์ และเลขคำขอจดทะเบียนพำณิชย์จังหวัดบึงกำฬ
8)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของ
กฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์
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9)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กำหนดพำณิชยกิจที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
พระรำชบัญญัติทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
10)ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพำณิชยกิจต้องจดทะเบียนพำณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2553
11)พ.ร.ฎ. กำหนดกิจกำรเป็นพำณิชยกิจ พ.ศ. 2546
12)พ.ร.บ. ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางมุกดา ชัยยศ
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีป้ำย
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
รับชาระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษี
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) ต้องชาระ
ภาษีและเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน
30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
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หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้ว
เสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง เทศบำลตำบลวำปีปทุม
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 46 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน (ภำยในเดือน
มีนำคมของทุกปี)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ลำดับ
2)

3)

ขั้นตอน
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบำลตำบล
วำปีปทุม))
กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการป้าย
ตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วัน นับจำก
วันที่ยื่นแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) (ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.
2539)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบำลตำบล
วำปีปทุม))
กำรพิจำรณำ
เจ้าของป้ายชาระภาษี
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 15 วัน นับแต่
ได้รับแจ้งกำรประเมิน (กรณีชำระเกิน 15 วัน จะต้อง
ชำระเงินเพิ่มตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบำลตำบล
วำปีปทุม))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

30 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

15 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 3) แผนผังแสดงสถำนทีต่ ั้งหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเกี่ยวกับ
ป้ำย วัน เดือน ปี ทีต่ ดิ ตัง้ หรือแสดง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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ลำดับ
4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ
สำเนำทะเบียนพำณิชย์ สำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล (กรณีนติ บิ คุ คล) พร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กองคลัง เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทรศัพท์ 043-799402
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.ภำษีป้ำย พ.ศ. 2510
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับชาระภาษีป้าย สานักบริหารการคลังท้องถิ่น นางมุกดา ชัยยศ
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดนิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
รับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน
และ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี
(ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันที หรือชาระภาษีภายใน
กาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของ
ทรัพย์สินชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด จะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข
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เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองคลัง เทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (-))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 31 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 1 วัน นับแต่ผู้รับบริกำร
มำยื่นคำขอ
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบำลตำบล
วำปีปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายการ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

30 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ขั้นตอน
ทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
และแจ้งการประเมินภาษีให้เจ้าของทรัพย์สิน
ดาเนินการชาระภาษี
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : ภำยใน 30 วัน นับจำก
วันที่ยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) (ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองฯ)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ กองคลัง เทศบำลตำบล
วำปีปทุม))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน่ ที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 3) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดนิ พร้อมสำเนำ เช่น
โฉนดทีด่ นิ ใบอนุญำตปลูกสร้ำง หนังสือสัญญำซื้อขำย หรือ
ให้โรงเรือนฯ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 4) หลักฐำนกำรประกอบกิจกำรพร้อมสำเนำ เช่น ใบทะเบียน
กำรค้ำ ทะเบียนพำณิชย์ ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่ หรือ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรค้ำของฝ่ำยสิง่ แวดล้อม สัญญำ
เช่ำอำคำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 5) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล และงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณี
นิตบิ ุคคล) พร้อมสำเนำ
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6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร 043-799402
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการ
ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน สานักบริหารการคลังท้องถิ่น นาง
มุกดา ชัยยศ
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กองช่ำง
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลือ่ นย้ำยอำคำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่กาหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคาขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคาขอดังกลาวแลว ใหดาเนินการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอต่ออำยุใบอนุญำต))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอต่ออำยุใบอนุญำต))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดาเนินการตาม

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

2 วัน

-
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ขั้นตอน
ใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอต่ออำยุใบอนุญำต))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง
อำคำร รื้อถอนอำคำร เคลื่อนย้ำยอำคำร ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรยืน่ (แบบ
ข. 5)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำร แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 5) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 6) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ .ศ .
2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ
32
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมือ่ ผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทาการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตาม
แบบ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกาหนด เพื่อทาการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นให
แลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทาการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให
แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือ
ที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได้
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-
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2)

3)

ขั้นตอน
ขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำรตำมมำตรำ 32))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำรตำมมำตรำ 32))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบ น.1
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำรตำมมำตรำ 32))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

7 วัน

-

7 วัน

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ ข.๖)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รบั อนุญำต หรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 5) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้
-
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6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (เฉพำะกรณีที่
อำคำรที่ขออนุญำตเปลีย่ นกำรใช้ได้รบั ใบรับรองหรือได้รบั
ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำนรับรองว่ำได้ควบคุมงำน
เป็นไปโดยถูกต้องตำมที่ได้รบั ใบอนุญำต
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ข องกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๗ พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา
32 กรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีผไู ดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผู
ควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มกี ารบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับ
ใบอนุญาตตองระงับการดาเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดาเนินการตาม
ใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงานทราบ (น.1)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

2 วัน

-
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ลำดับ

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) สำเนำหนังสือที่ได้แจ้งให้ผคู้ วบคุมงำนคนเดิมทรำบว่ำ ได้
บอกเลิกมิให้เป็นผูค้ วบคุมงำนแล้ว พร้อมหลักฐำนแสดง
กำรรับทรำบ ของผูค้ วบคุมงำนคนเดิม (แบบ น. 5)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
4) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำนคนใหม่ ตำม
มำตรำ 30
วรรคสอง (แบบ น. 8)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
5) สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำร แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
6) สำเนำหนังสือแจ้งกำรบอกเลิกผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 7)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ประสงค์จะแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ
คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีผไู ดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผู
ควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มกี ารบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับ
ใบอนุญาตตองระงับการดาเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดาเนินการตาม
ใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงานทราบ (น.1)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

2 วัน

-
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ลำดับ

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) สำเนำหนังสือที่ได้แจ้งให้ผคู้ วบคุมงำนคนเดิมทรำบว่ำ ได้
บอกเลิกมิให้เป็นผูค้ วบคุมงำนแล้ว พร้อมหลักฐำนแสดง
กำรรับทรำบ ของผูค้ วบคุมงำนคนเดิม (แบบ น. 5)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
4) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำนคนใหม่ ตำม
มำตรำ 30
วรรคสอง (แบบ น. 8)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
5) สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำร แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่)
6) สำเนำหนังสือแจ้งกำรบอกเลิกผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 7)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ประสงค์จะแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ
คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน 2
คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
(หมำยเหตุ: -)
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (เทศบำลตำบลวำปีปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

7 วัน

-
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4)

ขั้นตอน
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

35 วัน

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดนิ ให้ก่อสร้ำงอำคำรในทีด่ นิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) ใบอนุญำตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจกำรในนิคม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
6) กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ ๓๐ บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
7) บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของที่ดนิ เป็นนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
8) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดนิ ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขตทีด่ นิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
9) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
10) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร
มีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
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11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ ี
ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร
ชื่ออำคำร สถำนทีก่ ่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้
คำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรทีก่ ่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตงั้ อยู่ใน
บริเวณทีต่ ้องมีกำรคำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของ
อำคำร และพืน้ ดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรคำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ >
173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรงของวัสดุที่รบั รองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผูค้ ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตทีห่ ุ้มเหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีสถำปนิกควบคุม
งำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของวิศวกรผูค้ วบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีวศิ วกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
21) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิง้
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
22) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
23) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: ((ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) เทศบาลตาบลวาปีปทุม
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ลำดับ
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิน่
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน 2
คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดำเนินกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

7 วัน

-
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4)

ขั้นตอน
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

35 วัน

-

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) คำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ ข. 2)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) โฉนดทีด่ นิ น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำทุกหน้ำ กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดนิ ให้เคลื่อนย้ำยอำคำรไปไว้ในที่ดนิ
ฉบับจริง 0 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 5) กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจเจ้ำของที่ดนิ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 7) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนของผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิตบิ คุ คลผูร้ ับมอบอำนำจเจ้ำของที่ดนิ (กรณีนติ ิ
บุคคลเป็นเจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 8) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร
มีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 10) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ 11) รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 12) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 13) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
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4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
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กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 10.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ
คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถทีก่ ลับรถ และทำงเข้ำ - ออกของ
รถ เพื่อกำรอืน่ ตำมมำตรำ 34
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือ
ใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะได
รับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู
ทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตดัดแปลง พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำ-ออกของรถ เพื่อกำรอื่น))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-
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3)

4)

ขั้นตอน
ขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำ-ออกของรถ เพื่อกำรอื่น))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำ-ออกของรถ เพื่อกำรอื่น))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.4) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

7 วัน

-

35 วัน

-

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำ-ออกของรถ เพื่อกำรอื่น))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา
)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) คำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และ
ทำงเข้ำออกของรถ เพื่อกำรอืน่ (แบบ ข. 4)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) โฉนดทีด่ นิ น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 5) หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดนิ ที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้
ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจเจ้ำของที่ดนิ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 7) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทน นิตบิ คุ คลผูร้ บั มอบอำนำจเจ้ำของ
ที่ดนิ (กรณีนติ บิ ุคคลเป็นเจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 8) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
และคำนวณ (กรณีเป็นสิง่ ที่สร้ำงขึ้น
เป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 9) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ออกแบบ สถำปัตยกรรม (กรณีทเี่ ป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็น
อำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 10) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
-
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11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นสิง่ ที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำร
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร หรือดัดแปลงอำคำร หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออก
ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 กรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน 2
คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร))
3) กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

7 วัน

-

138
ลำดับ

4)

ขั้นตอน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

35 วัน

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
4) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รบั อนุญำต หรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
5) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขอ
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดนิ
ให้ก่อสร้ำงอำคำรในทีด่ นิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
6) ใบอนุญำตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
7) กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
8) บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของที่ดนิ เป็นนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
9) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดนิ ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขตทีด่ นิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
10) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็น
ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
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11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร
มีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ ี
ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร
ชื่ออำคำร สถำนทีก่ ่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้
คำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรทีก่ ่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตงั้ อยู่ใน
บริเวณทีต่ ้องมีกำรคำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของ
อำคำร และพืน้ ดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรคำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ >
173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรงของวัสดุที่รบั รองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผูค้ ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตทีห่ ุ้มเหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีสถำปนิกควบคุม
งำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของวิศวกรผูค้ วบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีวศิ วกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ
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21)

22)

23)

24)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิง้
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้สาหรับกิจการหนึ่ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง
จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

5 วัน

-

7 วัน

-
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4)

ขั้นตอน
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (น.5)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขออนุญำตเปลีย่ นกำรใช้อำคำร (แบบ ข. 3)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำร
หรือผูค้ รอบครองอำคำร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 5) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้
ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

12 วัน

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-
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6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (เฉพำะกรณีที่
อำคำรที่ขออนุญำตเปลีย่ นกำรใช้ได้รบั ใบรับรองหรือได้รบั
ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพำะกรณีทกี่ ำรเปลี่ยนแปลงกำร
ใช้อำคำร ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพืน้
อำคำรมำกขึน้ กว่ำที่ได้รบั อนุญำตไว้เดิม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ พร้อม
สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร มีลักษณะขนำดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)

148
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 25.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมี
เหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตรื้อถอนอำคำร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตรื้อถอนอำคำร))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

2 วัน

-
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ขั้นตอน
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตรื้อถอนอำคำร))
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตรื้อถอนอำคำร))

ระยะเวลำ
7 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

35 วัน

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขออนุญำตรื้อถอนอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
4) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขัน้ ตอน วิธีกำร และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นใน
กำรรื้อถอนอำคำร (กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำด อยู่
ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดนิ ให้รื้อถอนอำคำรในทีด่ นิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
ใบอนุญำตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของที่ดนิ เป็นนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนของผู้มี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของอำคำร
(กรณีเจ้ำของอำคำรเป็นนิตบิ คุ คล)
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
10) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
11) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร
มีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
12) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ ี
ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ .ศ .
2522
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-
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ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร))
4) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบกำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิน่
กำหนด และกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)

ระยะเวลำ
2 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

7 วัน

-

35 วัน

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
4) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดนิ
ให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดนิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
5) ใบอนุญำตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
6) กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
7) บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของที่ดนิ เป็นนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
8) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดนิ ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขตทีด่ นิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
9) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถำปนิก)
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10)

11)

12)

13)

14)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของวิศวกรผูค้ วบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีวศิ วกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีสถำปนิกควบคุม
งำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ ี
ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร
ชื่ออำคำร สถำนทีก่ ่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้
คำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรทีก่ ่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตงั้ อยู่ใน
บริเวณทีต่ ้องมีกำรคำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของ
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15)

16)

17)

18)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
อำคำร และพืน้ ดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรคำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ >
173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรงของวัสดุที่รบั รองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผูค้ ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตทีห่ ุ้มเหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))

161
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
19) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
20) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
21) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิง้
(ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
22) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ (ระดับวุฒวิ ิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
23) หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งขุดดิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและ
ถมดินใช้บังคับ ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับ
กรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับ
แจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้
ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ช่องทำงกำรให้บริกำร
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สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขุดดิน))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถูกต้อง)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขุดดิน))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรขุดดิน))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา))
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

5 วัน

-

1 วัน

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-
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ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ ((กรณีนิติบุคคล))
แผนผังบริเวณทีป่ ระสงค์จะดำเนินกำรขุดดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังแสดงเขตที่ดนิ และทีด่ นิ บริเวณข้ำงเคียง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)
หนังสือมอบอำนำจกรณีให้บคุ คลอื่นยืน่ แจ้งกำรขุดดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดนิ กรณีทดี่ นิ บุคคลอื่น
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ กำรขุดดิน
ที่มคี วำมลึกจำกระดับพืน้ ดินเกิน ๓ เมตร หรือพืน้ ทีป่ ำกบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำไม่
ต่ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกร กรณีกำรขุดดินที่มคี วำมลึกเกิน
สูง 20 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รบั
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำ
วิศวกรรมโยธำระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 10) รำยละเอียดกำรติดตัง้ อุปกรณ์สำหรับวัดกำรเคลื่อนตัวของ
ดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร)
11) ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมี
พืน้ ทีป่ ำกบ่อดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตร หรือมีควำมลึก
หรือมีพนื้ ทีต่ ำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนดผู้
ควบคุมงำนต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120 โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบ
โดยเร็ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-
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2)

3)

4)

ขั้นตอน
ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

2 วัน

-

7 วัน

-

35 วัน

-

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบกำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำร ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิน่
กำหนด กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำกรณีผแู้ จ้ง
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดนิ ให้
ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดนิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจเจ้ำของที่ดนิ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดนิ (กรณีนติ ิ
บุคคลเป็นเจ้ำของที่ดนิ )
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
-
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10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำร
มีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมของผูค้ วบคุมงำน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลกั ษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง

174
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 45 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบ
รับแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-
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ลำดับ
ขั้นตอน
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

4)

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

ระยะเวลำ
2 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

7 วัน

-

35 วัน

-

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบกำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
กำหนด และกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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ลำดับ
4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รบั อนุญำต
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดนิ ให้
ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดนิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
ใบอนุญำตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รบั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของที่ดนิ เป็นนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดนิ ต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขตทีด่ นิ )
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)
หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถำปนิก)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของวิศวกรผูค้ วบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีวศิ วกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรทีต่ ้องมีสถำปนิกควบคุม
งำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ ี
ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร
ชื่ออำคำร สถำนทีก่ ่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้
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16)

17)

18)

19)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
คำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรทีก่ ่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตงั้ อยู่ใน
บริเวณทีต่ ้องมีกำรคำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรรับน้ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของ
อำคำร และพืน้ ดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรคำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ >
173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรงของวัสดุที่รบั รองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผูค้ ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตทีห่ ุ้มเหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แบบแปลนและรำยกำรคำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
-
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20)

21)

22)

23)

24)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและกำรระบำยน้ำทิง้
(ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ (ระดับวุฒวิ ิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสาหรับกรณีเป็นอาคาร
สูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและ
ถมดินใช้บังคับ ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับ
กรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
คือประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมี
พื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ซึ่งการประกาศ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน 7วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับ
แจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้
ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรถมดิน))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถูกต้อง)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรถมดิน))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรถมดิน))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

5 วัน

-

1 วัน

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-
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ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังบริเวณทีป่ ระสงค์จะดำเนินกำรถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังแสดงเขตที่ดนิ และทีด่ นิ บริเวณข้ำงเคียง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)
หนังสือมอบอำนำจกรณีให้บคุ คลอื่นยืน่ แจ้งกำรถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดนิ กรณีทดี่ นิ บุคคลอื่น
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณ (กรณีกำรถมดินทีม่ พี นื้ ที่ของเนินดินติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของ
เนินดินตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้ ไป วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ
ต้องเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ไม่ต่ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกร
กรณีพนื้ ที่เกิน 2,000 ตำรำงเมตรและมีควำมสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้
ได้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำ
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
วิศวกรรมโยธำ ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 10) ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดินทีม่ ีพนื้ ทีข่ องเนินดินติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของ
เนินดินตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้ ไป ต้องเป็นผู้ได้รบั ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 11) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
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ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งถมดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง นายชัยวุฒิ คารมหวาน
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้
แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน 120วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือ
นับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคาร
ที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่น
ไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-
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2)

3)

ขั้นตอน
ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และ
พิจารณารับรองการแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำร))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

2 วัน

-

12 วัน

-

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบกำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิน่
กำหนด และกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
4) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกัน
วัสดุหล่นในกำร รื้อถอนอำคำร (กรณีอำคำรมีลกั ษณะ
ขนำด อยู่ในประเภทวิชำชีพควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
5) โฉนดทีด่ นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ
พร้อมเจ้ำของทีด่ นิ ลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดนิ ให้รื้อถอนอำคำรในทีด่ นิ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
6) ใบอนุญำตให้ใช้ทดี่ นิ และประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำต
ให้ใช้ที่ดนิ และประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
7) กรณีที่มกี ำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผูร้ บั
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
8) บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ี
อำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลผู้รบั มอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของที่ดนิ เป็นนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวศิ วกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
10) หนังสือยินยอมเป็นผูค้ วบคุมงำนของวิศวกรผูค้ วบคุมกำรรื้อ
-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ถอนพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
11) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ ี
ลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2528 ออกตำมควำมในพระรำชบั ญ ญัติค วบคุม อำคำร
พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด
))
2) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
โยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 2
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
อุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกฎหมายอื่นที่กาหนดห้ามตั้งโรงงานจาพวกที่ 2
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หาก
ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ
และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.

194
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ยื่นใบแจ้ง(แบบ
ร.ง.1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่ผู้
รับคาขอตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำ
และ เทศบำล))
2) กำรพิจำรณำ
กรณีที่ 1 สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อ
ได้รับใบแจ้งและพิจารณาว่าเป็นโรงงานจาพวกที่ 2
แล้วดาเนินการ
ออกใบรับแจ้ง( ร.ง. 2) กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้งได้
ให้จัดทาหนังสือไม่รับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2

3)

(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำ
และ เทศบำล))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
กรณีที่ 1สามารถรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
ในใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (
ร.ง.2) และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีก่อนส่งมอบใบ
รับแจ้งให้ผู้ประกอบการ กรณีที่ 2 ไม่สามารถรับแจ้ง
ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามหนังสือไม่รับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และแจ้งผลการ
พิจารณา
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัด, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำ
และ เทศบำล))

ระยะเวลำ
2 ชั่วโมง

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

3 ชั่วโมง

-

2 ชั่วโมง

-
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) แบบฟอร์มใบแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 2
(ร.ง.1)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการ หรือผู้รับ
มอบอานาจทุกหน้า
ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า)
3) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (และทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้แทนนิติบุคคล
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู้ประกอบการทุกหน้า
)
4) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (และทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้าว) ของผู้ประกอบการ
มีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ประกอบการทุกหน้า
)
5) หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (พร้อมติดอากรแสตมป์
มีการลงนามรับรองการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา
บริษัทโดยผู้ประกอบการทุกหน้า
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้
มอบอานาจ)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้มอบอานาจ)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของ
ผู้รับมอบอานาจ)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของผู้รับมอบอานาจ)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของพยาน 2 คน)
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดย
ผูป้ ระกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคาร)
แบบรำยกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำน มีกำรลงนำม
รับรองโดยผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและรับรอง
เอกสำรโดยผูป้ ระกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร)
เอกสำรกำรตรวจสอบรับรองควำมมัน่ คงแข็งแรง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-
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14)

15)

16)

17)

18)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
และควำมปลอดภัยของอำคำรจำกผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม และรับรองเอกสำรโดยผูป้ ระกอบกำรทุก
หน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างใหม่ หรืออาคารที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นโรงงาน)
แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณโรงงำน มีกำรลง
นำมรับรองโดยผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและ
รับรองเอกสำรโดยผูป้ ระกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แบบแปลนอำคำรโรงงำน ขนำดถูกต้องตำมมำตรำส่วนมี
กำรลงนำมรับรองโดยผูป้ ระกอบวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสำรโดยผูป้ ระกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนผังแสดงกำรติดตัง้ เครื่องจักร ขนำดถูกต้องตำม
มำตรำส่วนพร้อมรำยละเอียดของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง มี
กำรลงนำมรับรองโดยผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสำรโดยผูป้ ระกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำรผลิต พร้อมแสดงจุดที่เกิด
ปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำเสีย อำกำศเสีย และ
มลพิษอื่นๆ มีกำรลงนำมรับรองโดยผูป้ ระกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมและรับรองเอกสำรโดยผู้ประกอบกำรทุก
หน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 19) รำยละเอียดชนิด วิธีกำรกำจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุ
เดือดร้อนรำคำญ ควำมเสียหำยอันตรำย และกำรควบคุม
กำกอุตสำหกรรม มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดย
ผูป้ ระกอบกำรทุกหน้ำ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 20) เอกสำรเกี่ยวกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนตำมที่
กระทรวงอุตสำหกรรมกำหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 150 บาท

2)

ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 300 บาท

3)

ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 450 บาท

4)

ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 900 บาท

5)

ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 1,500 บาท

6)

ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 2,100 บาท
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รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 2,700 บาท

8)

ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 3,600 บาท

9)

ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 4,500 บาท

10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 5,400 บาท

11) ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 6,600 บาท

12) ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 7,800 บาท

13) ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 9,000 บาท

14) ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 10,500 บาท

15) ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 12,000 บาท

16) ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 13,500 บาท

17) ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 15,000 บาท

18) ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 16,500 บาท
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รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

19) ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 18,000 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
(หมำยเหตุ: -)
3) เว็บไซต์ www.1111.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4)
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
(หมำยเหตุ: -)
5) ศูนย์ดารงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 (รง.1)
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ.2535
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรหลังหยุดดำเนินงำนติดต่อกันเกินกว่ำหนึ่งปี
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
อุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
และเป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังจากแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคา
ขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อม
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ เทศบำล แล้วแต่
พื้นที่))
2) กำรพิจำรณำ
1) กรณีโรงงานจาพวกที่ 2
-พนักงานเจ้าหน้าที่รับแจ้งและมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา
2) กรณีโรงงานจาพวกที่ 3
-พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความ
พร้อมในการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ โรงงาน พ.ศ.2535 หากพบว่า
ไม่ถูกต้องจะมีคาสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อได้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว จะมีคาสั่งเป็นหนังสืออนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงาน
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ เทศบำล แล้วแต่
พื้นที่))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามในหนังสือแจ้งผลหรือ
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และแจ้งผู้
ขอทราบผลการพิจารณา (กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งใน
เขตกรุงเทพฯ)
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

22 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

7 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) แบบฟอร์มใบแจ้งทั่วไป(DIW-08-AP-FS-03) ที่มีกำรลง
ลำยมือชื่อของผู้ขออนุญำตหรือผู้รบั มอบอำนำจ ห้ำมถ่ำย
สำเนำลำยมือชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เป็นแบบฟอร์มที่ทางราชการ
กาหนด
)
2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) กรณีเป็นโรงงำน
จำพวกที่ 3 หรือใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
(รง.2) กรณีเป็นโรงงำนจำพวกที่ 2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ห้ามสาเนา)
3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า)
4) บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำง (กรณี
บุคคลต่ำงด้ำว) ของผู้แทนนิตบิ คุ คล มีกำรลงนำมรับรอง
เอกสำรและประทับตรำบริษัทโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำง (กรณี
บุคคลต่ำงด้ำว) ของผู้ขออนุญำต มีกำรลงนำมรับรอง
เอกสำรโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 6) หนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ มีกำรลงนำม
รับรองเอกสำรและประทับตรำบริษทั โดยผูข้ ออนุญำตทุก
หน้ำ
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
7) บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีบคุ คลต่ำงด้ำว)
ของผู้มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
8) ทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
9) บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีบคุ คลต่ำงด้ำว)
ของผู้รบั มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
10) ทะเบียนบ้ำนของผู้รบั มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
11) บัตรประชำชนของพยำน 2 คน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 150 บาท

2)

ตั้งแต่ 0 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 5 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 150 บาท

3)

ตั้งแต่ 5 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 20 แรงม้ำ

ค่ำธรรมเนียม 300 บาท
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ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

(หมำยเหตุ: -)
4)

ตั้งแต่ 20 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 50 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 450 บาท

5)

ตั้งแต่ 50 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 100 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 900 บาท

6)

ตั้งแต่ 100 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 200 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 1,500 บาท

7)

ตั้งแต่ 200 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 300 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 2,100 บาท

8)

ตั้งแต่ 300 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 400 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 2,700 บาท

9)

ตั้งแต่ 400 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 500 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 3,600 บาท

10) ตั้งแต่ 500 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 600 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 4,500 บาท

11) ตั้งแต่ 600 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 700 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 5,400 บาท

12) ตั้งแต่ 700 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 800 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 6,600 บาท

13) ตั้งแต่ 800 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 900 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 7,800 บาท

14) ตั้งแต่ 900 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 9,000 บาท
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
15) ตั้งแต่ 1,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 2,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 10,500 บาท

16) ตั้งแต่ 2,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 3,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 12,000 บาท

17) ตั้งแต่ 3,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 4,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 13,500 บาท

18) ตั้งแต่ 4,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 5,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 15,000 บาท

19) ตั้งแต่ 5,000 แรงม้ำ แต่ไม่ถึง 6,000 แรงม้ำ
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 16,500 บาท

20) ตั้งแต่ 6,000 แรงม้ำ ขึ้นไป
(หมำยเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม 18,000 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390 email: pr@diw.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111
(หมำยเหตุ: -)
3) เว็บไซต์ www.1111.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4) โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
(หมำยเหตุ: -)
5) ศูนย์ดารงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
6) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
7) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 มำตรำ 33 วรรคสอง
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
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กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งหยุดดำเนินงำนติดต่อกันเกินกว่ำหนึง่ ปี
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
อุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่
ได้หยุดดาเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกาหนดหนึ่งปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการ
เอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคา
ขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอ
จะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองช่ำง เทศบำลตำบลวำปีปทุม
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
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สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
75/6 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันเสำร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมำยเหตุ: (สำมำรถยื่นเอกสำรได้ ณ ศูนย์บริกำร
สำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรม, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ
เทศบำล))
2) กำรพิจำรณำ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาระยะเวลาการแจ้ง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 และจัดทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลาดับที่ 7
(หมำยเหตุ: (กำรพิจำรณำแล้วแต่หน่วยงำนที่
รับผิดชอบย อันได้แก่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหำนคร, เมือง
พัทยำและ เทศบำล))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบอนุญาตฯ ลาดับที่ 7
และผู้อานวยการสานัก ลงนามหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ)
(หมำยเหตุ: (ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
กรุงเทพมหำนคร, เมืองพัทยำและ เทศบำล))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

22 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

7 วัน

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) แบบฟอร์มหนังสือแจ้งหยุดดำเนินงำน(DIW-08-AP-FSกรมโรงงานอุตสาหกรรม
03)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เป็นแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด)
2) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) กรณีเป็นโรงงำน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จำพวกที่ 3 หรือใบรับแจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
(รง.2) กรณีเป็นโรงงำนจำพวกที่ 2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ห้ามสาเนา)
3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน มีการลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า)
4) บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของ
กรมการปกครอง
ผู้แทนนิตบิ คุ คล(กรณีบคุ คลต่ำงด้ำว)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า)
5) บัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำง (กรณี
กรมการปกครอง
บุคคลต่ำงด้ำว) ของผู้ขออนุญำต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา มีการลง
นามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า)
6) หนังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า)
7) บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง ของผู้มอบอำนำจ
กรมการปกครอง
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
(กรณีบคุ คลต่ำงด้ำว)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
8) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ อบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 9) บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง ของผูร้ ับมอบอำนำจ
(กรณีบคุ คลต่ำงด้ำว)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
10) สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ บั มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)
11) บัตรประชำชนของพยำน 2 คน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการมอบอานาจ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
3) เว็บไซต์ www.1111.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4) โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
(หมำยเหตุ: -)
5) ศูนย์ดารงธรรม
(หมำยเหตุ: -)
6) กองช่าง เทศบาลตาบลวาปีปทุม 299 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.043 799402 ต่อ 108
(หมำยเหตุ: -)
7) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
8) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535 มำตรำ 33 วรรคหนึ่ง
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายชัยวุฒิ คารมหวาน
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอย ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)
))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังอำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับแต่
วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำยเวลำ
ให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะพิจำรณำแล้ว
เสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร. ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(ในกรณีที่มีสถำนีขนถ่ำย) หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
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4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงคุณวุฒิของเจ้ำหน้ำที่รบั ผิดชอบ
ในกำรเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่ำงน้อย หนึ่งคน
(คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิทยำศำสตร์ ด้ำนสำธำรณสุข สุขำภิบำล
ชีววิทยำ และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด้ำนใดด้ำนหนึง่ )
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่
เชื้อหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อ (ตำม
หลักสูตรและระยะเวลำที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอย ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ติดเชื้อ ฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: ((ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
- ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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ลำดับ

3)

4)

ขั้นตอน
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข
พ.ศ. 2535 มำตรำ 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(ในกรณีที่มีสถำนีขนถ่ำย) หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
4) แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
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5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป
(ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอย ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ทั่ ว ไ ป ฉ บั บ ล ะ ไ ม่ เ กิ น 5,000
บ ำ ท ต่ อ ปี
(ร ะ บุ ต ำ ม ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น )
(หมำยเหตุ: (อัตรำค่ำธรรมเนียมระบุตำมข้อกำหนดของ
ท้องถิ่น
))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
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4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
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1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมี
วิธกี ารควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
อกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐาน
ที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของพื้นที่
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของพื้นที่
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของพื้นที่
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลแก่ ผู้ขอ
อนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของพื้นที่
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของพื้นที่
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดสิ่งปฏิกูลทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดสิ่งปฏิกูล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
5) แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกลู ที่แสดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
6) เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำร สิ่งปฏิกลู
(ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนสิง่ ปฏิกูล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อั ต รำค่ ำธรรมเนี ย มใบอนุ ญ ำตรั บ ท ำกำรเก็ บ และขนสิ่ ง ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: ((ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: ((ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน)))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
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พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กรม
อนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
ของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท.สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตำม
หน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
4) ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร หรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำร
นัน้ สำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนทีต่ ั้งตลำด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
ใบรับรองแพทย์ของผู้ขำยของและผู้ช่วยขำยของในตลำด
หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่องสุขำภิบำลอำหำร
ตำมหลักสูตรที่ท้องถิน่ กำหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนีย มใบอนุญ ำตจัดตั้งตลำด ฉบับ ละไม่เกิ น ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
2,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2)กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะของตลำด พ.ศ. 2551
3)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
พืน้ ทีเ่ กิน 200 ตำรำงเมตร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200 ตาราง
เมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต
ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
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สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่ เทีย่ ง)
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด )
4) ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ท้องถิ่นประกาศกาหนด )
หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด )
สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำรของสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด )
ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ชว่ ยจำหน่ำย
อำหำรและผูป้ รุงอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด )

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำร ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
และสถำนที่สะสมอำหำร พื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร ฉบับ
ละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
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ลำดับ
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในทีห่ รือทำงสำธำรณะ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผูป้ ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
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ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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4)

5)

ขั้นตอน
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2.ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-
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ขั้นตอน
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งจำหน่ำยอำหำร (กรณีเร่ขำยไม่ต้อง
มีแผนที)่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
4) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต และผู้จำหน่ำย
อำหำร หรือเอกสำรหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร (กรณีจำหน่ำยสินค้ำประเภท
อำหำร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญ ำตจำหน่ำยสิน ค้ำในที่หรือทำง ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ส
ำ
ธ
ำ
ร
ณ
ะ
(ก) จำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่
ใด โ ด ย ปก ติ ฉบั บ ล ะ ไม่ เ กิ น 500
บ ำท ต่ อ ปี
(ข) จำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย ฉบับ ละไม่เกิ น
50
บ ำ ท ต่ อ ปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
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ชื่อแบบฟอร์ม
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ
กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขอ
อนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น ( ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

ขั้นตอน
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)
))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
4)

))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
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5)

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (ตามประเภทกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
สำเนำเอกสำรสิทธิ์ หรือสัญญำเช่ำ หรือสิทธิอื่นใด ตำม
กฎหมำยในกำรใช้ประโยชน์สถำนทีท่ ี่ใช้ประกอบกิจกำรใน
แต่ละประเภทกิจกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
ที่แสดงว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่
ขออนุญำตได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละ
ประเภทกิจกำร เช่น ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. กำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พ.ศ. 2546
เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
9) เอกสำรหรือหลักฐำนเฉพำะกิจกำรทีก่ ฎหมำยกำหนดให้มี
กำรประเมินผลกระทบ เช่น รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพ (HIA)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
10) ผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำนสิง่ แวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจกำรทีก่ ำหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
11) ใบรับรองแพทย์และหลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่อง
สุขำภิบำลอำหำร (กรณียนื่ ขออนุญำตกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ
อำหำร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ต่อสุ ขภำพ ฉบั บ ละไม่ เกิน 10,000 บำทต่ อปี (คิด ตำม
ประเภทและขนำดของกิจกำร)
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
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2)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
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สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรกำจัดมูลฝอยทีแ่ สดงรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำนกำลังคน
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธกี ำรบริหำรจัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงวุฒกิ ำรศึกษำของเจ้ำหน้ำที่
ควบคุม กำกับ ในกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชือ้ อย่ำงน้อย 2
คน
1) คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำ
ตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ ในด้ำน
สำธำรณสุข สุขำภิบำล ชีววิทยำ และวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ ด้ำนใดด้ำนหนึง่
2) คุณสมบัติสำเร็จ
กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชกำ
รวิศวกรรมศำสตร์ในด้ำนสุขำภิบำล วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
และวิศวกรรมเครื่องกล ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผูป้ ฏิบัตงิ ำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำจัดมูลฝอย
ติดเชื้อผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่เชื้อ
หรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อ (ตำมหลักสูตร
และระยะเวลำตำมทีก่ ระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
8) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรกำจัดมูลฝอยติดเชือ้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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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แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกาจัดมูลฝอยทั่วไป และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขออนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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ลำดับ

4)

5)

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-
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ลำดับ

ขั้นตอน
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))

ระยะเวลำ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจัดมูลฝอยทั่วไปที่
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
5) แผนกำรดำเนินงำนในกำรกำจัดมูลฝอยทีแ่ สดงรำยละเอียด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำนกำลังคน
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีกำรบริหำรจัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-
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ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
6) เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผูป้ ฏิบัตงิ ำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำจัดมูลฝอย
ทั่วไปผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
จำกกำรทำงำน (ตำมหลักเกณฑ์ทที่ ้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
7) ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
8) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงวุฒกิ ำรศึกษำของเจ้ำหน้ำที่
ควบคุม กำกับ ในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป อย่ำงน้อย 2 คน
1. คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ในด้ำนสำธำรณสุข
สุขำภิบำล อนำมัยสิ่งแวดล้อม ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
2.
คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิชกำรวิศวกรรมศำสตร์ในด้ำนสุขำภิบำล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเครื่องกล ด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดมูลฝอยทั่วไป ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: ((ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)))
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
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หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป กรม
อนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดสิง่ ปฏิกูล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกูล และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
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ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขออนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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4)

5)

ขั้นตอน
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับ
ทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-
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ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจัดสิ่งปฏิกูลทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
5) แผนกำรดำเนินงำนในกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-
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6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผูป้ ฏิบัตงิ ำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำจัดสิง่
ปฏิกูลผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
จำกกำรทำงำน (ตำมหลักเกณฑ์ทที่ ้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรกำจัดสิ่งปฏิกลู
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรับทำกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล ฉบับ ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: ((ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
2)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
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กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล กรมอนามัย
นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยติด
เชื้อ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคา
ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต
รายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
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(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปีปทุม
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและ
เอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ
))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

289
ลำดับ
2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(ในกรณีที่มีสถำนีขนถ่ำย) หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงคุณวุฒิของเจ้ำหน้ำที่รบั ผิดชอบ
ในกำรเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่ำงน้อย หนึ่งคน
(คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิทยำศำสตร์ ด้ำนสำธำรณสุข สุขำภิบำล
ชีววิทยำ และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด้ำนใดด้ำนหนึง่ )
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
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7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่
เชื้อหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อ (ตำม
หลักสูตรและระยะเวลำที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขน ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี อัตรำค่ำธรรมเนียมต่อ
อำยุ ใ บอนุ ญ ำตรั บ ท ำกำรเก็ บ และขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ฉ บั บ ล ะ ไ ม่ เ กิ น 10,000
บ ำ ท ต่ อ ปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น
))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
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2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอย
ติดเชื้อ กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคา
ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต
รายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
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(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเหิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

4)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2.หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและ
เอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
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5)

ขั้นตอน
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปแก่
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-
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3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(ในกรณีที่มีสถำนีขนถ่ำย) หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดมูลฝอยทั่วไปที่
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำร มูลฝอย
ทั่วไป (ตำมหลักเกณฑ์ทที่ ้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขน ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
มูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: ( (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: ((ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน)))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
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ชื่อแบบฟอร์ม
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอย
ทั่วไป กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่อ
อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตราย
ใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูล ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมี
วิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
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หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
อกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐาน
ที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจาหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและ
เอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน (ตำม
พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล แก่ผู้
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

อุทธรณ์

5)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออก
ใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้ง
กำรขยำยเวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำ
จะพิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้อง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ( เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดสิ่งปฏิกูลทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดสิ่งปฏิกูล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนสิ่งปฏิกลู ที่แสดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำร สิ่งปฏิกลู
(ตำมหลักเกณฑ์ที่ท้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนสิง่ ปฏิกูล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
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ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขน ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
สิ่งปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยทาเป็นธุรกิจหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการกาจัดสิ่งปฏิกูล และด้าน
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำทีท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
เอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสำร
ถูกต้องและครบถ้วน (ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข
พ.ศ. 2535 มำตรำ 56 และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตกิจการ
รับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนทีก่ ำจัดสิ่งปฏิกูลทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สุขำภิบำล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผูป้ ฏิบัตงิ ำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำจัดสิง่
ปฏิกูลผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
จำกกำรทำงำน (ตำมหลักเกณฑ์ทที่ ้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรกำจัดสิ่งปฏิกลู
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัต รำค่ ำธรรมเนี ยมต่ ออำยุ ใ บอนุ ญ ำตรั บ ท ำกำรก ำจั ด สิ่ ง ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ปฏิกูล ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
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ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: ( ระบุส่วนงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
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กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล กรม
อนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสม
อำหำร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่
เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้ง ทั้งนี้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง สามารถดาเนินกิจการได้ทันทีหลังจากยื่นคา
ขอ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อกาหนดของ
ท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคาขอแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะให้บริกำร ส่วนงำน/หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดต้องออกใบรับแจ้งภำยในวันที่
ได้รับแจ้ง))
3) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อ
ผู้ยื่นคาขอแจ้งแก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่
สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายใน 7 วันนับ แต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

4)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. หำกผู้แจ้งไม่แก้ไขหรือไม่ส่งเอกสำรเพิ่มเติมภำยใน
7 วันทำกำรนับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้งที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่อง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจ
สั่งให้กำรแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นสุด))
-

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

30 นาที

-

1 ชั่วโมง

-

5 วัน

-
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ลำดับ

5)

ขั้นตอน
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/การแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือรับรองการแจ้ง
มีหนังสือแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เพื่อมารับหนังสือ
รับรองการแจ้ง
2. กรณีการแจ้งเป็นอันสิ้นสุด
แจ้งคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นสุดแก่ผู้แจ้ง
ทราบ พร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง)
แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอแจ้งมาชาระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (สถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200
ตารางเมตร)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-
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ลำดับ
3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
เอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่น
ประกำศกำหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมหนังสือรับกำรแจ้งจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำย ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
อ ำ ห ำ ร แ ล ะ ส ถ ำ น ที่ ส ะ ส ม อ ำ ห ำ ร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตำรำงเมตร ฉบับละไม่เกิน 1,000 บำท
ต่
อ
ปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
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ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
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ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา

320
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่น
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้อง
ดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
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ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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4)

5)

ขั้นตอน
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-
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ขั้นตอน
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
4) ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
5) หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
6) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร หรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำร
นัน้ สำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
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7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
แผนที่โดยสังเขปแสดงสถำนทีต่ ั้งตลำด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
เอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่รำชกำรส่วนท้องถิ่น
ประกำศกำหนด เช่น ใบรับรองแพทย์ของผู้ขำยของและ
ผู้ช่วยขำยของในตลำดหรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำ ผ่ำนกำร
อบรมเรื่องสุขำภิบำลอำหำร ตำมหลักสูตรที่ท้องถิน่ กำหนด
เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด ฉบับละไม่ ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
เกิน 2,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
3)กฎกระทรวงว่ำด้วยสุขลักษณะของตลำด พ.ศ. 2551
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
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กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสม
อำหำร พืนที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน200
ตารางเมตร และมิใช่เป็นขายของในตลาด จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
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ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่น
คาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม
))
กำรพิจำรณำ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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4)

5)

ขั้นตอน
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ตำบลวำปีปทุม))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
4) ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
5) หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
6) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำเนำ
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำร หรือหลักฐำนแสดงว่ำอำคำร
นัน้ สำมำรถใช้ประกอบกำรได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
7) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ชว่ ยจำหน่ำย
อำหำรและผูป้ รุงอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำย ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
อำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พื้นที่เกิน 200 ตำรำงเมตร
ฉบับละไม่เกิน 3,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
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ชื่อแบบฟอร์ม
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในทีห่ รือทำงสำธำรณะ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
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(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-

20 วัน

-
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4)

5)

ขั้นตอน
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2.ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
-

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

8 วัน

-

1 วัน

-
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ขั้นตอน
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งจำหน่ำยอำหำร (กรณีเร่ขำยไม่ต้อง
มีแผนที)่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)
4) ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต และผู้จำหน่ำย
อำหำร หรือเอกสำรหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรสุขำภิบำลอำหำร (กรณีจำหน่ำยสินค้ำประเภท
อำหำร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-
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ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญ ำตจำหน่ำยสิน ค้ำในที่หรือทำง ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ส
ำ
ธ
ำ
ร
ณ
ะ
(ก) จำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หนึ่งที่
ใด โ ด ย ปก ติ ฉบั บ ล ะ ไม่ เ กิ น 500
บ ำท ต่ อ ปี
(ข) จำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย ฉบับ ละไม่เกิ น
50
บ ำ ท ต่ อ ปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
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ชื่อแบบฟอร์ม
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ
กลุม่ /กอง/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขอ
อนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่
ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
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สถานที่ให้บริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตำมหลักกำรปฏิบัตินั้น
สถำนประกอบกิจกำรใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำ
ขอใบอนุญำตในเขตท้องถิ่นนั้น ( ระบุกลุ่ม/กอง/ฝ่ำย ที่
รับผิดชอบในกำรให้บริกำรในเขตท้องถิ่นนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

ขั้นตอน
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบบันทึกควำม
บกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและเอกสำร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย และแจ้งสิทธิใน
กำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539)
))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
4)

))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่ละประเภทกิจการ) แก่ผู้
ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
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5)

ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด (ตามประเภทกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่น)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-
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4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ใบมอบอำนำจ (ในกรณีทมี่ ีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
หลักฐำนทีแ่ สดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
สำเนำเอกสำรสิทธิ์ หรือสัญญำเช่ำ หรือสิทธิอื่นใด ตำม
กฎหมำยในกำรใช้ประโยชน์สถำนทีท่ ี่ใช้ประกอบกิจกำรใน
แต่ละประเภทกิจกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
ที่แสดงว่ำอำคำรดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกิจกำรตำมที่
ขออนุญำตได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละ
ประเภทกิจกำร เช่น ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. กำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย พ.ศ. 2546
เป็นต้น
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
9) เอกสำรหรือหลักฐำนเฉพำะกิจกำรทีก่ ฎหมำยกำหนดให้มี
กำรประเมินผลกระทบ เช่น รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อ
สุขภำพ (HIA)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
10) ผลกำรตรวจวัดคุณภำพด้ำนสิง่ แวดล้อม (ในแต่ละประเภท
กิจกำรทีก่ ำหนด)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
11) ใบรับรองแพทย์และหลักฐำนแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมเรื่อง
สุขำภิบำลอำหำร (กรณียนื่ ขออนุญำตกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับ
อำหำร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดในแต่ละประเภทกิจการ)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ต่อสุ ขภำพ ฉบั บ ละไม่ เกิน 10,000 บำทต่ อปี (คิด ตำม
ประเภทและขนำดของกิจกำร)
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

346
2)กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และมำตรกำรในกำรควบคุมสถำนประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย
ต่อสุขภำพ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยติด
เชื้อ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคา
ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต
รายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
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(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปีปทุม
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเปิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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3)

4)

ขั้นตอน
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและ
เอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-
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5)

ขั้นตอน
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ให้ระบุไปตำมบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ
))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-
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2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(ในกรณีที่มีสถำนีขนถ่ำย) หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงคุณวุฒิของเจ้ำหน้ำที่รบั ผิดชอบ
ในกำรเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ อย่ำงน้อย หนึ่งคน
(คุณสมบัติสำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำในสำขำวิทยำศำสตร์ ด้ำนสำธำรณสุข สุขำภิบำล
ชีววิทยำ และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด้ำนใดด้ำนหนึง่ )
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
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7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรป้องกันและระงับกำรแพร่
เชื้อหรืออันตรำยที่อำจเกิดจำกมูลฝอยติดเชื้อ (ตำม
หลักสูตรและระยะเวลำที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขน ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
มู ล ฝ อ ย ติ ด เ ชื้ อ
ฉบับละไม่เกิน 10,000 บำทต่อปี อัตรำค่ำธรรมเนียมต่อ
อำยุ ใ บอนุ ญ ำตรั บ ท ำกำรเก็ บ และขนมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ
ฉ บั บ ล ะ ไ ม่ เ กิ น 10,000
บ ำ ท ต่ อ ปี
(หมำยเหตุ: (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น
))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: (ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน))
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ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
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1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
3)กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอย
ติดเชื้อ กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับทำกำรเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม กระทรวง
สาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป โดยทาเป็นธุรกิจ
หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคา
ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาต
รายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้
จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีประวัติถูกดาเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ด้านผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจายานพาหนะ ด้านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทั่วไปต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และมีวิธีการควบคุมกากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตาม
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)
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(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ที่ราชการส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น....
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณา
แล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (1. อปท. สำมำรถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลำระบุตำมวันเวลำที่ท้องถิ่นเหิดให้บริกำร))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป พร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น))
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
-

1 ชั่วโมง

-
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ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

20 วัน

-

8 วัน

-

นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

3)

4)

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2.หำกผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตำมที่กำหนดในแบบ
บันทึกควำมบกพร่องให้เจ้ำหน้ำที่ส่งคืนคำขอและ
เอกสำร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งกำรคืนด้วย
และแจ้งสิทธิในกำรอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตำม พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กฎหมำยกำหนดภำยใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน
(ตำม พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 มำตรำ 56
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557)
))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้น
แต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
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5)

ขั้นตอน
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไปแก่
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ไม่อำจออกใบอนุญำต
หรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เอกสำรถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งกำรขยำย
เวลำให้ผู้ขออนุญำตทรำบทุก 7 วัน จนกว่ำจะ
พิจำรณำแล้วเสร็จ พร้อมสำเนำแจ้งสำนัก ก.พ.ร.
ทรำบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

1 วัน

-

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้ระบุไปตำมบริบทของ
ท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชำระตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องเสีย
ค่ำปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ค้ำง
ชำระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-
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3)

4)

5)

6)

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(ในกรณีที่มีสถำนีขนถ่ำย) หรือใบอนุญำตตำมกฎหมำยอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงสถำนที่รบั กำจัดมูลฝอยทั่วไปที่
ได้รบั ใบอนุญำตและมีกำรดำเนินกิจกำรที่ถกู ต้องตำมหลัก
สุขำภิบำล โดยมีหลักฐำนสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงผู้ขนกับผู้
กำจัดมูลฝอย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
แผนกำรดำเนินงำนในกำรเก็บขนมูลฝอยทีแ่ สดง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน ควำมพร้อมด้ำน
กำลังคน งบประมำณ วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีกำรบริหำร
จัดกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำผู้ขบั ขี่และผูป้ ฏิบัตงิ ำนประจำ
ยำนพำหนะผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำร มูลฝอย
ทั่วไป (ตำมหลักเกณฑ์ทที่ ้องถิน่ กำหนด)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)
ใบรับรองแพทย์หรือเอกสำรแสดงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
ของผู้ปฏิบตั ิงำนในกำรเก็บขนมูลฝอย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นกาหนด)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตรับทำกำรเก็บ และขน ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
มูลฝอยทั่วไป ฉบับละไม่เกิน 5,000 บำทต่อปี
(หมำยเหตุ: ( (ระบุตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น)))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) แจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
(หมำยเหตุ: ((ระบุส่วนงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ช่องทำงกำรร้องเรียน)))
2) กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตาบลวาปีปทุม
(หมำยเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
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ชื่อแบบฟอร์ม
(หมำยเหตุ: (เอกสำร/แบบฟอร์ม เป็นไปตำมข้อกำหนดของท้องถิ่น))

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนมูลฝอย
ทั่วไป กรมอนามัย นางสาวศุรดา พิมพ์สา
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กองสวัสดิกำรและสังคม
คู่มือสำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบานาญ เบี้ยหวัดบานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจา หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
บุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
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วิธีกำร
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนดด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน ย้ายไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30
พฤศจิกำยน ของทุกปี))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใน
ปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่น
คาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำ
ที่ให้บริกำรจริง)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ

ระยะเวลำ
20 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

10 นาที

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำ
ที่ให้บริกำรจริง)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรปู ถ่ำยพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 3) สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ ผูป้ ระสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สงู อำยุผ่ำนธนำคำร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 4) หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน่ ที่ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรปู ถ่ำยพร้อมสำเนำของผู้รบั มอบอำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 6) สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผู้รบั มอบอำนำจ
(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
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ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อำยุผ่ำนธนำคำร
ของผู้รบั มอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) เทศบาลตาบลวาปีปทุม โทร.043799402
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
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ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สานักส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม นางสาวนริศราภรณ์ โยวะ
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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลวาปีปทุม* อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ
เงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา หรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว
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วิธีกำร
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความ
พิการต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
เทศบำลตำบลวำปีปทุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30
พฤศจิกำยน ของทุกปี))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ วันอังคำร
วันพุธ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำร
กำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
ขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำ
ที่ให้บริกำรจริง)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))
2) กำรพิจำรณำ
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

ระยะเวลำ
20 นาที

ส่วนที่รบั ผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

10 นาที

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
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ขั้นตอน
(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำ
ที่ให้บริกำรจริง)
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำลตำบลวำปี
ปทุม))

ระยะเวลำ

ส่วนที่รบั ผิดชอบ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรส่งเสริม
กำรคุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ (กรณีทผี่ ู้ขอรับเงิน
เบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สงู อำยุผ่ำน
ธนำคำร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 4) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอืน่ ที่ออกโดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรปู ถ่ำยพร้อมสำเนำของผูด้ ูแลคนพิกำร ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พทิ กั ษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณียนื่ คำ
ขอแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 5) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำของผูด้ ูแลคนพิกำร
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พทิ กั ษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณี
ที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซงึ่ มีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ ทิ ักษ์ หรือผู้อนุบำล แล้วแต่กรณีกำรยืน่ คำขอแทน
ต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทนดังกล่ำว)
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ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) เทศบาลตาบลวาปีปทุม 043-799402
(หมำยเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนักงำน
ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0
2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (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 ตัวอย่ำงและคูม่ ือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

371
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ สานักส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม นางสาวนริศราภรณ์ โยวะ

