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พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามมาตรา 7
ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คาขอ...”
โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครั ฐ สร้ างให้ เ กิด ความโปร่ ง ใสในการปฏิบั ติร าชการ ลดการใช้ ดุล ยพินิ จของเจ้า หน้า ที่ เปิด เผยขั้ น ตอน
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหลั กชัย จึง ได้จัดท า “คู่ มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้ เจ้า หน้าที่ ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการต่อไป
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-1การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ที่มา
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น มี ก ฎหมายว่ าด้ ว ยการอนุ ญ าตจ านวนมาก ก าหนดให้ ก ารประกอบกิ จ การของ
ประชาชนต้อ งผ่ า นการอนุ มัติ การอนุ ญาต การออกใบอนุญาต การขึ้ นทะเบี ยนและการแจ้ง ในการขออนุ ญาต
ดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับ ไม่ได้กาหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ของประเทศใน
เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้
ใช้อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรีได้นาร่างพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ ม ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ ใ นกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้ การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ใน
การยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ยื่นคาขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอด้วยตนเองก็ได้
มาตรา 7 วรรคสอง คู่มือสาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กาหนดให้ยื่น
คาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สาเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัดสาเนาให้
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนด้วย
มาตรา 7 วรรคสาม กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้น ตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
มาตรา 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-22.วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คาจากัดความ
“การบริหารประชาชน” หมายถึง การดาเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้วเสร็จ
ตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เป็นการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดให้
ผู้รับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ
“หน่วยงานของรั ฐ ” ประกอบด้ว ย ส่ ว นราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิ จ
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นาหลัก การของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการ
สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ เพือ่ เป้าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญ คือ การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จา เป็น
อย่างไร เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดาเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชน
ต้องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใดๆ ต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์
ดังนี้.1) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.4 เป้าหมายของการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ประชาชน
ต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดาเนินการใด มีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และนาไปใช้ในการให้บริการประชาชน

-35.ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
-ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ
-ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนามาปรับปรุงการ
ให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

-4-

คู่มือสาหรับประชาชน/งานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก

คู่มือ
สานักงานปลัด

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้
ยื่นคาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลาเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้
จะมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือ
ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อานาจยื่นคาขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

10 นาที

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ

5 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับ
การสงเคราะห์

การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

1)

2)

3)

4)

5)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
2 วันทาการ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
10 นาที/ราย
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สานักงานปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัย)
(1. ระยะเวลา
5 นาที/ราย)

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วันทาการ
นับจากได้รับคาขอ
2. หน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบคือ สานัก
งานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
หลักชัย)
1 วันทาการ องค์การบริหารส่วน (1. ระยะเวลา : ไม่
ตาบลหลักชัย
เกิน 1 วันทาการ
อาเภอลาดบัวหลวง นับจากวันออก
จังหวัดพระนครศรี ตรวจสภาพความ
อยุธยา
เป็นอยู่
2. หน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบคือสานัก
ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล
หลักชัย)
4 วันทาการ องค์การบริหารส่วน (1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 4 วันทาการนับ
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง แต่วันที่ยื่นคาขอ
จังหวัดพระนครศรี 2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
อยุธยา

ปกครองส่วนท้องถิ่น

3. กรณีมีข้อขัด
ข้องเกี่ยวกับการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
พิจารณาได้แก่
สภาพความเป็นอยู่
คุณสมบัติหรือ
ข้อจากัดด้าน
งบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่
สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผู้ขอ
ทราบไม่เกินระยะ
เวลาที่กาหนด)

ระยะเวลาดาเนินการ รวม 4 วันทาการ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
1
ประชาชนหรือบัตร
1) อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้านพร้อม
1
1
2)
สาเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
1
ธนาคารพร้อมสาเนา
(กรณีที่ผู้ขอรับการ
3) สงเคราะห์ประสงค์
ขอรับเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ผ่าน
ธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจ
1
0
4) (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
1
1
ประชาชนหรือบัตร
5)
อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่มี

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

ชุด

-

ชุด

-

ฉบับ

-

ชุด

-

ที่

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
รูปถ่ายพร้อมสาเนา
ของผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
1
ธนาคารพร้อมสาเนา
ของผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ผู้ขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ประสงค์ขอรับ
การสงเคราะห์ผ่าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่มีเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์ 035-246745-46
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
19. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
20. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
22. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
23. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2553
24. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
25. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
26. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
27. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
28. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ:องค์การบริหารส่วนตาบลหลัก
ชัย
29. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
30. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ
สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว

3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
31. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
10 นาที องค์การบริหารส่วน (1. ระยะเวลา : 10
ความพิการในปีงบประมาณ
ตาบลหลักชัย
นาที/ราย
ถัดไปหรือผู้รับมอบอานาจ
อาเภอลาดบัวหลวง 2. หน่วยงาน
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
จังหวัดพระนครศรี ผู้รับผิดชอบคือ
1)
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
อยุธยา
สานักงานปลัด
ตรวจสอบคาร้องขอ
องค์การบริหาร
ลงทะเบียนและเอกสาร
ส่วนตาบลหลักชัย)
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

10 นาที

2)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

(1. ระยะเวลา : 10
นาทีต่อราย
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล
หลักชัย)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
32. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
33. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัวคน
1
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
1) การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สาเนา
ทะเบียนบ้าน
1
2)
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
3) ธนาคารพร้อม
สาเนา (กรณีทผี่ ู้

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

หมายเหตุ
-

ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยคนพิการผ่าน
ธนาคาร)
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณียื่นคาขอ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร้อม
สาเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความ
สามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณีการยื่นคาขอ
แทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่มีเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

34. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
35. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์ 035-246745-46 หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
36. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
37. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
38. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
39. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
40. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
41. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2553
42. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
43. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
44. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 นาที
45. ข้อมูลสถิติ จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0 จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
46. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ:องค์การบริหารส่วนตาบลหลัก
ชัย
47. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
48. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแล
คนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ
สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว

3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
49. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
10 นาที องค์การบริหารส่วน (1. ระยะเวลา : 10
ความพิการในปีงบประมาณ
ตาบลหลักชัย
นาที/ราย
ถัดไปหรือผู้รับมอบอานาจ
อาเภอลาดบัวหลวง 2. หน่วยงาน
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
จังหวัดพระนครศรี ผู้รับผิดชอบคือ
1)
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
อยุธยา
สานักงานปลัด
ตรวจสอบคาร้องขอ
องค์การบริหาร
ลงทะเบียนและเอกสาร
ส่วนตาบลหลักชัย)
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

10 นาที

2)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

(1. ระยะเวลา : 10
นาทีต่อราย
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล
หลักชัย)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 20 นาที
50. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
51. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัวคน
1
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
1) การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สาเนา
ทะเบียนบ้าน
1
2)
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
3) ธนาคารพร้อม
สาเนา (กรณีที่ผู้

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

หมายเหตุ
-

ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยคนพิการผ่าน
ธนาคาร)
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณียื่นคาขอ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร้อม
สาเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี
(กรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความ
สามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณีการยื่นคาขอ
แทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่มีเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

52. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
53. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์ 035-246745-46 หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
54. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-

คู่มือ
ส่วนการคลัง

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
55. บวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
56. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
57. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
58. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
59. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550

3)

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551

60. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
61. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
62. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
63. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
64. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
65. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอ
ใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 66. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้
จัดตั้งตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน 1 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี
คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
67. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
ตลาดพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม

20 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

1)

2)

3)

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

4)

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน

หมายเหตุ

68. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
69. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

0

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิน่ ประกาศ
กาหนด)

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

1)

สาเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น

0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิน่ ประกาศ
กาหนด)

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

2)

3)

แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด
เช่นใบรับรอง
แพทย์ของผู้ขาย
ของและผู้ช่วย
ขายของในตลาด
หรือหลักฐานที่
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที่
ท้องถิ่นกาหนด
เป็นต้น

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

70. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ
71. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.lukchai.go.th

2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

72. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พืน้ ที่เกิน
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน
200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
73. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200
ตารางเมตร
74. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
75. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
76. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
77. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
78. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
79. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
80. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
81. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
82. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
83. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่น คาขอ
ใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
84. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตร
และมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน
..1..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่

เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดตามข้อบังคับตาบลเรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
85. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้น
ขณะนั้นให้จัดทาบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคา
ขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

1)

2)

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตรแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน
-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

5)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
86. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
87. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

0

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กาหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

1)

สาเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคาร

1

0

ฉบับ

2)

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้ช่วย
จาหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

-

88. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

89. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

90. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

-

การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
91. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
92. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
93. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
94. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
95. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
96. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
97. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
98. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
99. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
100. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ : องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย
101. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหววง
จังหวัดพระนครศรีอยุะยาโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอ
ใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 102. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..1..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี
คาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด
แล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

(3) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดตามข้อบัญญัติเรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
103. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน

1)

2)

3)

1 ชั่วโมง

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สุขลักษณะ

การพิจารณา

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ทีท่ ้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
แก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

4)

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
104. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

105. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

1)

แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้ง
จาหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที่)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

2)

ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจาหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิบาล
อาหาร (กรณี
จาหน่ายสินค้า
ประเภทอาหาร)

106. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

107. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไวต์ของหน่วยงาน http:// www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ((ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน))

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

108. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
109. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
110. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
111. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
112. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
113. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 2545

114. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
115. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
116. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
117. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
118. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ :องค์การ
บริหารส่วนตาบลหลักชัย
119. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
ตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องที่ใดให้ยื่นคาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง )
120. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) จะต้องยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..1..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมี
อายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่า
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องดาเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กาหนดจะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดาเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจานวน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)

(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(4) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดตามข้อบัญญัติตาบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๔๗แก้ไขเพิ่มเติม (
ฉบับที๓่ ) พ.ศ. ๒๕๕๕
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
121. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

15 นาที

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
จนท. แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

1 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ

20 วัน

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด

1)

2)

3)

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

พระนครศรีอยุธยา

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็น

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิ่น)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
122. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
123. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

0

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

1)

สาเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอื่นใด
ตามกฎหมายใน
การใช้ประโยชน์
สถานที่ที่ใช้
ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

2)

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

3)

สาเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ.
การเดินเรือใน
น่านน้าไทยพ.ศ.

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2546 เป็นต้น

4)

5)

6)

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการ
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ผลการตรวจวัด คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการที่กาหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามทีร่ าชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ใบรับรองแพทย์ และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

124. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)

ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

125. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http:// www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

126. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
127. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
128. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
129. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
130. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
131. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551

3)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

132. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
133. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
134. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
135. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
136. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
137. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
ตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
138. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้ง
ตลาดขึ้นตามอานาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
139. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลหลัก )
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

1)

2)

3)

1 ชั่วโมง

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

4)

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
140. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
141. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจาตัว

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน

2)

-

1

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

1)

สาเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารหรือ
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนั้น
สามารถใช้
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม

0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อาคาร

2)

3)

แผนที่โดยสังเขป
แสดงสถานที่ตั้ง
ตลาด

-

1

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขายของ
และผู้ช่วยขาย
ของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารตาม
หลักสูตรที่ท้องถิ่น
กาหนด

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

142. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
143. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

144. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
200ตารางเมตร
145. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
146. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
147. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
148. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
149. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
150. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
151. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
152. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
153. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
154. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
155. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอ
ใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
156. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตรและมิใช่
เป็นการขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอ
ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/
ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(4) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดตามข้อบังคับตาบลเรื่องสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. ๒๕๔๒

หมายเหต: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
157. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

15 นาที

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 1 ชั่วโมง
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

การพิจารณา

การแจ้งคาสั่งออก
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

20 วัน

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
แก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม
แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 8 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

-

1 วัน

องค์การบริหารส่วน ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4)

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
158. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
159. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

0

1

ฉบับ

-

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

1)

สาเนาใบอนุญาต ตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น
สาเนาใบอนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง
อาคารตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

2)

ใบรับรองแพทย์

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ

-

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตผู้ช่วย
จาหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

160. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

161. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

162. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
163. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
164. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
165. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
166. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
167. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
168. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
169. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
170. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30วัน
171. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
172. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ :องค์การบริหารส่วน
ตาบล หลักชัย
173. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคาขอ
ใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 174. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
2. เงือ่ นไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดตามข้อบัญญัติตาบลเรื่องการจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ. ศ 2552
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
175. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
กาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขด้าน
สุขลักษณะ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 ชั่วโมง

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่
ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท้องถิ่นกาหนดหากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาต
ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

-

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

4)

5)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
176. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
177. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

1)

แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้ง
จาหน่ายอาหาร
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที่)

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด)

2)

ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและผู้
จาหน่ายอาหาร
หรือเอกสาร
หลักฐานที่แสดง
ว่าผ่านการอบรม
หลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณีจาหน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร)

178. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(ก) จาหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดโดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี
(ข) จาหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

179. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.lukchai.go.th

หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 035-246745 ต่อ 22
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการให้บริการของส่วนราชการนั้นๆ
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบช่องทางการร้องเรียน)

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

180. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)

การรับชาระภาษีป้าย
181. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีป้าย
182. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
183. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
184. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
185. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510
186. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
187. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
188. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0วัน
189. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
190. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีป้าย : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
191. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 192. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้ายแสดง
ชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ป้ายหมายความว่าป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือ
เครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี
ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้าย
เป็นรายงวดงวดละสามเดือนของปีโดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปีโดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)

6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชาระภาษีและเงิน
เพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่
ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา
60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
193. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
1 วัน
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

องค์การบริหาร (ระยะเวลา : 1 วัน
ส่วนตาบลหลัก (ภายในเดือน
ชัยอาเภอลาดบัว มีนาคมของทุกปี))
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

30 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

(ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชาระภาษี

15 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย

(ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณี
ชาระเกิน 15 วัน

1)

2)

3)

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

า

จะต้องชาระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด))

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วัน
194. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
195. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

-

1

1

ฉบับ

(พร้อมรับรอง
สาเนา)

2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

-

1

1

ฉบับ

(พร้อมรับรอง
สาเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

1)

แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปีที่ติดตั้ง
หรือแสดง

-

1

0

ฉบับ

-

2)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสาเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สาเนาทะเบียน
พาณิชย์สาเนา
ทะเบียน

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1

0

ฉบับ

-

3)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สาเนา
-

1

0

ฉบับ

-

4)

สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้ายของปี
ก่อน (ถ้ามี)

-

1

0

ฉบับ

-

5)

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

196. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราภาษีป้ายแบ่งเป็น
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
3) ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มีอักษรไทย40 บาท
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้ายข้อความภาพหรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้
ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5) ป้ายใดต่ากว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท

197. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยโทรศัพท์ : 035-246745-46

หมายเหตุ3)

ช่องทางการร้องเรียนตู้รับความคิดเห็นของหน่วยงาน
หมายเหตุ-

4)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

198. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มภาษีป้าย
-

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
199. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
200. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
201. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
202. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
203. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
204. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
205. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
206. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0วัน
207. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
208. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
209. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัยอาเภอลาดบัวหลวง. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
210. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระ
ภาษีเกินเวลาที่กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่
เจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่

กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
211. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง
การประเมินภาษีให้เจ้าของ
ทรัพย์สินดาเนินการชาระ
ภาษี

1)

2)

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต่
ผู้รับบริการมายื่น
คาขอ
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
ส่วนการคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัย)

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลัก
ชัยอาเภอลาดบัว
หลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
ส่วนการคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหลักชัย)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 31 วัน
212. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
213. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
-

1

1

ชุด

-

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ

2)

ทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนา

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

3)

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมสาเนาเช่น
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ

1

1

ชุด

-

4)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสาเนาเช่น
ใบทะเบียนการค้า
ทะเบียนพาณิชย์
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญา
เช่าอาคาร

1

1

ชุด

-

5)

หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สาเนา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

6)

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

-

1

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ
-

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
214. ค่าธรรมเนียม
1) ผู้รับประเมินชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (1.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชาระภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน
หากชาระเกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
ไม่เกิน 1 เดือนเงินเพิ่ม 2.5%
เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเงินเพิ่ม 5%
เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเงินเพิ่ม 7.5%
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเงินเพิ่ม 10%
เกิน 4 เดือนต้องดาเนินคดี
2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน)

215. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2)

ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์ 035-246745-46
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

216. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) 1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)

คู่มือ
ส่วนโยธา

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
217. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
218. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
219. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
220. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
221. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
222. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
223. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
224. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5วัน
225. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
226. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร :
องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
227. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ 228. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (
22) ใหใชได
ห ในใบอนุญาต ถ ได ใ
จะขอต ใ
องยื่น
คาขอก ใ
ยื่นคาขอดังกล ว ให
อไปได
าเจ
องถิน่ จะ
สั่งไม
ใหต ใ
229. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อยุธยา

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)

2 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน
230. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
231. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
ฉบับ
1)
2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคาขอต่ออายุ
1
ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
1) เคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอด
รถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพื่อ
การยื่น (แบบข. 5)
สาเนาใบอนุญาต
0
2) ก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนย้าย

1

ชุด

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)
หมายเหตุ
-

-

ที่

3)

4)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อาคารแล้วแต่กรณี
หนังสือแสดงความ
1
ยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดงความ
1
ยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

232. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 233. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-246745-46
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
234. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
235. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
236. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
237. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
238. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
239. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
240. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
241. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
242. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
243. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
244. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 : องค์การบริหารส่วนตาบล
หลักชัย
245. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอุธยา
ยุ /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ –
246. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใ
อสร
องได ใ
กเจ้าพนักงานท
ใ
ห ห สือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่
วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
247. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ตาบลหลักชัย
ที่จะขออนุญาต

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอ
อนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนิน
การตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอด
ภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1)

7 วัน

2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

35 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อาเภอลาดบัวหลวง ก่อสร้างอาคาร)
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลักชัย
อาเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
248. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
249. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บุคคล

ที่

ที่
1)

2)

3)

4)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบคาขออนุญาต
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
0
1
ชุด
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสาเนาทุก
หน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิ
1
0
ชุด
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
0
ชุด
อานาจต้องมีหนังสือ
มอบอานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

ที่

5)

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว
0
1
ชุด
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิด
1
0
ชุด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
1
0
ชุด
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของ
1
0
ชุด
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบ
1
0
ชุด
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
และคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
รายการคานวณ
1
0
ชุด
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คานวณ
พร้อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้อง
มีการคานวณให้
10)
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น้าหนักความ
ต้านทานความคงทน
ของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับ
อาคารในการ
ต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ.
2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
คานวณการออกแบบ
โครงสร้าง
11) กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
1
0
ชุด
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc. หรือค่า
fc’> 73.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คานวณและ
ผู้ขออนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่าย
1
0
ชุด
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่
12)
น้อยกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอมเป็นผู้
1
0
ชุด
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็น
13)
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ต้องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้
1
0
ชุด
ควบคุมงานของ
14)
วิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนา
ที่

หมายเหตุ
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
แบบแปลนและ
1
0
ชุด
รายการคานวณงาน
ระบบของอาคารตาม
15)
กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)
ที่

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
16)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
17)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
18)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิง
ไหม้
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
19)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิ้ง
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
20) วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารทีต่ ้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด

ที่

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
21)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

250. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม
0 บาท หมายเหตุ 251. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน 1. ทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th
หมายเหตุ (-)
2) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์. 035-246745-46 หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
252. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
253. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
254. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
255. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
256. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
257. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
258. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
259. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
260. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 7วัน
261. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อย
ที่สุด 0
262. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
263. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย (ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน) /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ 264. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึก
หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทา
ที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่
วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
265. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
1 วัน
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
ตาบลหลักชัย
ส่วนท้องถิ่นใน
1)
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
อาเภอลาดบัวหลวง พื้นที่ที่จะดาเนิน
ตรวจสอบข้อมูล
จังหวัดพระนครศรี การขุดดิน)
อยุธยา
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
5 วัน
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบและ
ตาบลหลักชัย
ส่วนท้องถิ่นใน
2)
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)
อาเภอลาดบัวหลวง พื้นที่ที่จะดาเนิน
จังหวัดพระนครศรี การขุดดิน)
อยุธยา
การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
1 วัน
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
คณะกรรมการมีมติ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
ตาบลหลักชัย
ส่วนท้องถิ่นใน
3)
รับใบรับแจ้ง
อาเภอลาดบัวหลวง พื้นที่ที่จะดาเนิน
จังหวัดพระนครศรี การขุดดิน)
อยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
266. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
267. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
((กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา))
หนังสือรับรองนิติ
0
1
ฉบับ
((กรณีนิติบุคคล))
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
1
0
ชุด
1) ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
2) แผนผังแสดงเขต
1
0
ชุด
-

ที่

3)

4)

5)
6)

7)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลนรายการ
1
ประกอบแบบ
แปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสือมอบอานาจ
กรณีให้บุคคลอื่น
ยื่นแจ้งการขุดดิน
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินกรณี
ที่ดินบุคคลอื่น
รายการคานวณ
(วิศวกรผู้ออกแบบ
และคานวณการขุด
ดินที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000
ตารางเมตรต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญวิศวกร
กรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกรผู้ออก
แบบและคานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

-

1

ชุด

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

8)

9)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
วิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร)
รายละเอียดการ
1
ติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน
1
(กรณีการขุดดินลึก
เกิน 3 เมตรหรือมี
พื้นที่ปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตร
หรือมีความลึกหรือมี
พื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนดผู้
ควบคุมงานต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20
เมตร)

0

ชุด

-

หมายเหตุ

268. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 269. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai. go.th หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์หน่วยงาน. 035-246745-46 หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
270. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
271. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
272. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
273. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
274. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
275. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
276. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
277. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
278. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 7วัน
279. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
280. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน : องค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย
281. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลหลักชัย อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) หมายเหตุ 282. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
283. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
1 วัน
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
ตาบลหลักชัย
ส่วนท้องถิ่นใน
1)
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
อาเภอลาดบัวหลวง พื้นที่ที่จะดาเนิน
ตรวจสอบข้อมูล
จังหวัดพระนครศรี การถมดิน)
อยุธยา
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
5 วัน
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบและ
ตาบลหลักชัย
ส่วนท้องถิ่นใน
2)
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)
อาเภอลาดบัวหลวง พื้นที่ที่จะดาเนิน
จังหวัดพระนครศรี การถมดิน)
อยุธยา
การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
1 วัน
องค์การบริหารส่วน (องค์กรปกครอง
คณะกรรมการมีมติ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
ตาบลหลักชัย
ส่วนท้องถิ่นใน
3)
รับใบรับแจ้ง
อาเภอลาดบัวหลวง พื้นที่ที่จะดาเนิน
จังหวัดพระนครศรี การถมดิน)
อยุธยา
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
284. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
285. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
ออกเอกสาร
สาเนา
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1)

แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะดาเนินการ

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
-

1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ที่

2)
3)

4)

5)
6)

7)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ถมดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดิน
และที่ดินบริเวณ
ข้างเคียง
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า
หนังสือมอบอานาจ
กรณีให้บุคคลอื่นยื่น
แจ้งการถมดิน
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินกรณีที่ดิน
บุคคลอื่น
รายการคานวณ (กรณี
การถมดินที่มีพื้นที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่าระดับ
สามัญวิศวกรกรณีพื้นที่
เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูง
ของเนินดินเกิน5เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบและ
คานวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

8)

9)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
โยธาระดับวุฒิวิศวกร)
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณี
การถมดินที่มีพื้นที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)
ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง
การถมดิน

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

286. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท หมายเหตุ 287. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซด์หน่วยงาน http://www.lukchai.go.th หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนทางโทรศัพท์ 035-246745-46 หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
288. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

