ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน
เรื่อง ประกาศใชคูมือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลกะทูน
.............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่
มีกฎหมายหรือกฎกําหนดใหตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง กอนจะดําเนินการใด ซึ่งตามมาตรา 3 ของ
พระราชบั ญญัติการอํ านวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตองจัดทําคูมื อ
สํ า หรั บ ประชาชน โดยมี เ ป5 าหมายเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุ น ของประชาชนและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการใหบริ ก ารของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิ บัติราชการลดการใชดุ ล พินิจของ
เจาหนาที่ เป9ดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ
ในการนี้ เทศบาลตําบลกะทูน ในฐานะหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการติ ด ตอของรั บ บริ ก าร ซึ่ ง ไดดํ าเนิ น การจั ดทํ าคู มื อ สํ า หรั บ ประชาชนของเทศบาลตํ า บลกะทู น ขึ้ น ตาม
กระบวนการบริการภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน (เอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้) เพื่อเผยแพรใหประชาชน
ไดรับทราบหลักเกณฑ@ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคํารอง ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอในการมาติดตอขอรับบริการ
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลกะทู น ไดดําเนินการป9ดประกาศคูมื อสําหรั บประชาชนของเทศบาลตํ าบล
กะทูน ณ เทศบาลตําบลกะทูน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2558

(นายวิรัตน@ ริยาพันธ@)
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน
อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
จํานวน 38 กระบวนงาน
ชื่อคู$มือ/กระบวนงาน
ส$วนราชการรับผิดชอบ
(สํานัก/กอง)
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
สํานักปลัด/เทศบาลตําบลกะทูน
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
สํานักปลัด/เทศบาลตําบลกะทูน
การขอรับการสงเคราะห@ผูปDวยเอดส@
สํานักปลัด/เทศบาลตําบลกะทูน
การรับชําระภาษีป5าย
กองคลัง/เทศบาลตําบลกะทูน
การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
กองคลัง/เทศบาลตําบลกะทูน
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กองคลัง/เทศบาลตําบลกะทูน
การจดทะเบียนพาณิชย@(ตั้งใหม)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
กองคลัง/เทศบาลตําบลกะทูน
พาณิชย@ พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปIนบุคคล
ธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย@(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กองคลัง/เทศบาลตําบลกะทูน
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย@ พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปIนบุคคล
ธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย@(เลิกประกอบพาณิชย@กจิ )ตาม
กองคลัง/เทศบาลตําบลกะทูน
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย@ พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปIนบุคคลธรรมดา
การแจงขุดดิน
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การแจงถมดิน
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
เคลื่อนยายอาคาร
การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร มาตรา 21
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
เคลื่อนยายอาคาร
การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถที่กลับรถและ
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
ทางเขา-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามาตรา 34
การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การแจงเคลือ่ นยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน

ที่

ชื่อคู$มือ/กระบวนงาน

24 การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
25 การรับชําระคาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอย
26 การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจาง
ชั่วคราวขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
27 การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท (กรณีขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรมเนือ่ งจากปฏิบัตหิ นาที่
28 การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของขาราชการบํานาญสวน
ทองถิ่น
29 การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นถึงแกกรรม)
30 การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจางประจําผูรับ
บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม)
31 การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ (กรณีผรัู บ
บํานาญสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)
32 การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของ
ลูกจางประจําขององค@กรปกครองสวนทองถิ่น
33 การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจํา
ขององค@กรปกครองสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)
34 การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจํา
หรือลูกจางชั่วคราวขององค@กรปกครองสวนทองถิ่นอันถึง
แกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัตงิ านในหนาที)่
35 การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําของ
องค@กรปกครองสวนทองถิ่น
36 การขอรับบําเหน็จหรือบํานาญปกติของขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น
37 การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงสถานที่รบั บํานาญของ
ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ
38 การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค@กรปกครองสวนทองถิ่น

ส$วนราชการรับผิดชอบ
(สํานัก/กอง)
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
กองชาง/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน
สํานักปลัดฯ/เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ )นทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบียยังชี พผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ& น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา/ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุ
22/05/2558 15:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราชโทรศัพท์ 075483075 หรื อติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที &ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินพ.ศ. 2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ีจะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ )นไปใน
ปี งบประมาณถัดไปและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีตนมีภมู ิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินหรื อสถานทีที
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินกําหนด

หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถินตามทะเบียนบ้ าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ )นไปซึงได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินได้ แก่ผ้ รู บั บํานาญเบี )ยหวัดบํานาญพิเศษหรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สงู อายุทีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินผู้ได้ รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ ประจําหรื อผลประโยชน์
อย่างอืนทีรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจัดให้ เป็ นประจํายกเว้ นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ. 2548
ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุผ้ สู งู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี )ยยังชีพ
ผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี )
1.รับเงินสดด้ วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิหรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที
ได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1.ผู้ทีจะมีสิทธิรบั เงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไปยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนดด้ วย
ตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู นดํ
ื าเนินการได้
2.กรณีผ้ สู งู อายุทีได้ รับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมาให้
ถือว่าเป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี )แล้ ว
3.กรณีผ้ สู งู อายุทีมีสทิ ธิได้ รับเบี )ยยังชีพย้ ายทีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุต้องไปแจ้ งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบี )ยยัง 20 นาที
ชีพผู้สงู อายุใน
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรื อผู้รับ
มอบอํานาจ

1)

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 20
ปกครองท้ องถิน นาที (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 10
ปกครองท้ องถิน นาที (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีทีผู้
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

ที

6)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
ธนาคารพร้ อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบี /ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื &น ๆ สําหรับยืน& เพิ& มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ชุด

หมายเหตุ

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

2)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี )ยยังชีพผู้สงู อายุ
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียความพิการ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ )นทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบียความพิ การให้คนพิ การขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ& นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ยความพิการ
22/05/2558 11:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 หรื อ ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที &ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี )ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน พ.ศ.2553 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี )ย
ความพิการ ในปี งบประมาณถัดไปณทีทําการองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีตนมีภมู ิลําเนาหรื อสถานทีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินกําหนด

หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบี )ยความพิการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี )
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถินตามทะเบียนบ้ าน
3.มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี )ยความพิการคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี )ยความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเองหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อ
ผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณี
ในกรณีทีคนพิการเป็ นผู้เยาว์ซึงมีผ้ แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาลแล้ วแต่กรณียืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการทีจะมีสิทธิรบั เงินเบี )ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณียืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการทีได้ รับเงินเบี )ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมาให้ ถือ
ว่าเป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี )ยความพิการตามระเบียบนี )แล้ ว
3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิได้ รบั เบี )ยความพิการได้ ย้ายทีอยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี )ยความพิการ
ต้ องไปแจ้ งต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป
13.ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบี )ย
20 นาที
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 20
ความพิการใน
ปกครองท้ องถิน นาที (ระบุ
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ระยะเวลาที
ผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ
ให้ บริ การจริ ง)
พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
2. หน่วยงาน
1)
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ผู้รับผิดชอบคือ
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
เทศบาล.....(ระบุ)
หลักฐานประกอบ
/ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

พัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 10
ปกครองท้ องถิน นาที (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ)
/ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14.งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
ที
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวคน 1
1
ชุด
พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
1) การส่งเสริ มการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้ อม
สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
1
ชุด
2) พร้ อมสําเนา

ที

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบี /ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณียืนคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณีทีคน
พิการเป็ นผู้เยาว์

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ซึงมีผ้ แู ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรื อคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์
หรื อผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณีการ
ยืนคําขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื &น ๆ สําหรับยืน& เพิ& มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16.ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนี ยม
17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี )ยความพิการ
19.หมายเหตุ
วันทีพิมพ์ 16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บการสงเคราะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพื &อการยังชี พขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ& นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ 22/05/2558
16:47
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที &ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
พ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ ยืนคําขอต่อผู้บริ หารท้ องถินทีตนมีผ้ ลู ําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายืนคําขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้

หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี )
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตพื )นทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ )งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี )ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี )ยงตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ทีมีปัญหา
ซํ )าซ้ อนหรื อผู้ทีอยู่อาศัยอยู่ในพื )นทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณา
ก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินณทีทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติวา่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณา
จากความเดือดร้ อนเป็ นผู้ทีมีปัญหาซํ )าซ้ อนหรื อเป็ นผู้ทีอยูอ่ าศัยอยู่ในพื )นทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึง
บริ การของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีได้ รับเบี )ยยังชีพย้ ายทีอยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยืนความ
ประสงค์ตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไปเพือพิจารณาใหม่
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ทีประสงค์จะขอรับการ
45 นาที
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 45
สงเคราะห์หรื อผู้รับมอบ
ปกครองท้ องถิน นาที (ระบุ
อํานาจยืนคําขอพร้ อม
ระยะเวลาจริ ง)
เอกสารหลักฐานและ
2. หน่วยงาน
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ผู้รับผิดชอบคือ
1)
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
เทศบาล.....(ระบุ
หลักฐานประกอบ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจ
15 นาที
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 15
2)
สภาพความเป็ นอยู่และ
ปกครองท้ องถิน นาที (ระบุ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

คุณสมบัติ

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัติของผู้ที
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือเสนอผู้บริ หาร
พิจารณา

3)

4)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : ไม่
ปกครองท้ องถิน เกิน 3 วันนับจาก
ได้ รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : ไม่
ปกครองท้ องถิน เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็ นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

พิจารณาอนุมตั ิ

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : ไม่
ปกครองท้ องถิน เกิน 7 วันนับแต่
วันทียืนคําขอ
(ระบุระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริ หารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิน
3. กรณีมี
ข้ อขัดข้ องเกียวกับ
การพิจารณา
ได้ แก่สภาพความ
เป็ นอยูค่ ณ
ุ สมบัติ
หรื อข้ อจํากัดด้ าน
งบประมาณ
จะแจ้ งเหตุขดั ข้ อง
ทีไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ ผ้ ู
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที
กําหนด)

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

ที

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื &น ๆ สําหรับยืน& เพิ& มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีป้าย
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี ป้าย
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้ องถิน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี ป้าย 26/05/2558 16:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
องค์ การบริ หารส่วนตําบล.....(ระบุชื&อ)
เมื องพัทยา
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระภาษี
ป้ายแสดงชือยีห้ อหรื อเครื องหมายทีใช้ เพือการประกอบการค้ าหรื อประกอบกิจการอืนหรื อโฆษณาการค้ าหรื อ
กิจการอืนเพือหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขดังนี )
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั)
ธีการเสียภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพือยืนแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ าของป้ายยืนแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ป้ายและแจ้ งการประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินรับชําระภาษี (เจ้ าของป้ายชําระภาษี ทนั ทีหรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีทีเจ้ าของป้ายชําระภาษี เกินเวลาทีกําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชําระภาษี และเงิน
เพิม
7. กรณีทีผู้รับประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถินได้ ภายใน 30 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการประเมินเพือให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถินชี )ขาดและแจ้ งให้ ผ้ เู สียภาษี ทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ทีได้ รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมได้ ใน
ขณะนันผู
) ้ รบั คําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการ
แก้ ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
) ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
เจ้ าของป้ายยืนแบบแสดง
รายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
เพือให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 1
ปกครองท้ องถิน วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี )

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้ งการ
ประเมินภาษี

การพิจารณา

เจ้ าของป้ายชําระภาษี

2)

3)

15 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา :
ปกครองท้ องถิน ภายใน 30 วันนับ
จากวันทียืนแสดง
รายการภาษี ป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา :
ปกครองท้ องถิน ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต้ องชําระเงิน
เพิมตามอัตราที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

กฎหมายกําหนด)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรทีออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
แผนผังแสดง
สถานทีตังหรื
/ อ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกียวกับป้ายวัน
เดือนปี ทีติดตัง/
หรื อแสดง

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สําเนา
ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้ อม
สําเนา
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษี ป้าย (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื &น ๆ สําหรับยืน& เพิ& มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1. ภาษี ป้าย ประเภทที & 1 ที &มีขอ้ ความอักษรไทย อัตราภาษี 3 บาท/500 ตร.ซม.
2. ภาษี ป้าย ประเภทที & 2 ข้อความป้ ายที &มีอกั ษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรื อปนกับภาพและเครื &องหมายอื &น อัตรา
ภาษี 20 บาท/500 ตร.ซม.
3. ภาษี ป้าย ประเภทที 3 ข้อความป้ ายที &มี (ก) ไม่มีอกั ษรไทย ไม่ว่าจะภาพหรื อเครื &องหมายใด ๆ หรื อไม่ (ข) มี
อักษรไทยบางส่วนหรื อทังหมดอยู่ใต้หรื อตํ&ากว่าอักษรต่างประเทศอัตราภาษี 40 บาท/ตร.ซม.
ป้ ายตามประเภท1,2,หรื อ 3 เมื &อคํานวณพืนที &ของป้ ายแล้วถ้ามี อตั ราที &ตอ้ งเสี ยภาษี ตํ&ากว่าป้ าย 200 บาท ให้เสี ยภาษี
ป้ ายละ 200 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพือเสียภาษี ป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยืนอุทธรณ์ภาษี ป้าย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีบาํ รุ งท้ องที
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการปกครองท้ องที
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
พระราชบัญญัติภาษี บํารงุทอ้ งที &พ.ศ.2508
ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี บํารุงท้ องที 21/07/2558 18:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (-)
1.
2.
3.
4.
5.
1)
6.
7.
8.

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษี บํารุงท้ องทีพ.ศ. 2508 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระภาษี
บํารุงท้ องทีโดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขันตอนดั
)
งนี )
1. การติดต่อขอชําระภาษี บํารุงท้ องที
1.1 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีผ้ ทู ีเป็ นเจ้ าของทีดินในวันที 1 มกราคมของปี ทีมีการตีราคาปานกลางทีดิน
(1) ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี หรื อเจ้ าของทีดินยืนแบบแสดงรายการทีดิน (ภบท.5) พร้ อมด้ วยหลักฐานทีต้ องใช้ ตอ่ เจ้ า
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดิน

(2) เจ้ าพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณค่าภาษี แล้ วแจ้ งการประเมินให้ ผ้ มู ีหน้ าทีเสียภาษี หรื อ
เจ้ าของทีดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษี เป็ นจํานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้ าทีเสียภาษี หรื อเจ้ าของทีดินจะต้ องเสียภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เว้ นแต่กรณีได้ รับใบแจ้ งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้ องชําระภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งการประเมิน
1.2 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเป็ นเจ้ าของทีดินรายใหม่หรื อจํานวนเนื )อทีดินเดิมเปลียนแปลงไป
(1) เจ้ าของทีดินยืนคําร้ องตามแบบภบท.5 หรื อภบท.8 แล้ วแต่กรณีพร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วันนับแต่วนั ได้ รับโอนหรื อมีการเปลียนแปลง
(2) เมือเจ้ าหน้ าทีได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของทีดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษี ในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
1.3 การยืนแบบแสดงรายการทีดินกรณีเปลียนแปลงการใช้ ทีดินอันเป็ นเหตุให้ การลดหย่อนเปลียนแปลงไปหรื อมี
เหตุอย่างอืนทําให้ อตั ราภาษี บํารุงท้ องทีเปลียนแปลงไป
(1) เจ้ าของทีดินยืนคําร้ องตามแบบภบท.8 พร้ อมด้ วยหลักฐานต่อเจ้ าพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับ
แต่วนั ทีมีการเปลียนแปลงการใช้ ทีดิน
(2) เมือเจ้ าหน้ าทีได้ รับแบบแล้ วจะออกใบรับไว้ ให้ เป็ นหลักฐาน
(3) เจ้ าพนักงานประเมินจะแจ้ งให้ เจ้ าของทีดินทราบว่าจะต้ องเสียภาษี ในปี ต่อไปจํานวนเท่าใด
(4) การขอชําระภาษี บํารุงท้ องทีในปี ถดั ไปจากปี ทีมีการประเมินราคาปานกลางของทีดินให้ ผ้ รู ับประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปี ก่อนพร้ อมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
2. กรณีเจ้ าของทีดินไม่เห็นพ้ องด้ วยกับราคาปานกลางทีดินหรื อเมือได้ รับแจ้ งการประเมินภาษี บํารุงท้ องทีแล้ วเห็น
ว่าการประเมินนันไม่
) ถกู ต้ องมีสิทธิอทุ ธรณ์ตอ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ โดยยืนอุทธรณ์ผา่ นเจ้ าพนักงานประเมิน
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีประกาศราคาปานกลางทีดินหรือวันทีได้ รับการแจ้ งประเมินแล้ วแต่กรณี
3. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมได้ ใน
ขณะนันผู
) ้ รบั คําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไข
คําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
) ยบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
6. จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภบท.5 หรื อภบท.8) เพือให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบเอกสาร

-

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรื อภบท.8) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

-

1)

2)

(สํานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทุกแห่ง
และเมืองพัทยา)
(สํานักงานเขต
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลทุกแห่ง
และเมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ชุด

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ=ทีดิน
เช่นโฉนดทีดิน ,
น.ส.3
หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

-

ใบเสร็จหรื อ
สําเนาใบเสร็จ
การชําระค่าภาษี
บํารุงท้ องทีของปี
ก่อน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน)
-

16. ค่ าธรรมเนียม
อัตราค่าภาษี บํารุงท้องที &
กรณีสวน
1. ไม่เกิ น 500 เมตร ไร่ ละ 60 บาท
2. เกิ น 500 เมตร แต่ไม่เกิ น 1 กิ โลเมตร ไร่ ละ 20 บาท
3. เกิ น 1 กิ โลเมตร แต่ไม่เกิ น 2 กิ โลเมตร ไร่ ละ 15 บาท
4. 2 กิ โลเมตร ขึนไป ไร่ ละ 8 บาท
กรณี นา
1. นาทํา ไร่ ละ 4 บาท
2. นาไม่ทํา ไร่ ละ 8 บาท
กรณีทีดินว่ างเปล่ า
ไร่ ละ 120 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ (กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th)

2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
10/08/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีโรงเรื อนและทีดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับชําระภาษี โรงเรื อนและทีดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริ หารการคลังท้ องถิน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและที &ดินพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี โรงเรื อนและทีดิน 25/05/2558
16:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและทีดินพ.ศ. 2475 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินมีหน้ าทีในการรับชําระ
ภาษี โรงเรื อนและทีดินจากทรัพย์สินทีเป็ นโรงเรื อนหรื อสิงปลูกสร้ างอย่างอืนๆและทีดินทีใช้ ตอ่ เนืองกับโรงเรื อนหรื อ
สิงปลูกสร้ างอย่างอืนนันโดยมี
)
หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขดังนี )

1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและ
ั)
วิธีการชําระภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบเพือยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้ องถินรับชําระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สินชําระภาษี ทนั ทีหรื อชําระภาษี ภายในกําหนดเวลา)
6. เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการชําระภาษี ภายใน 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินกรณีทีเจ้ าของทรัพย์สินชําระ
ภาษี เกินเวลาทีกําหนดจะต้ องชําระเงินเพิมตามอัตราทีกฎหมายกําหนด
7. กรณีทีผู้รับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถินได้ ภายใน 15
วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินโดยผู้บริ หารท้ องถินชี )ขาดและแจ้ งเจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที
เจ้ าของทรัพย์สินยืนอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิมเติมได้ ใน
ขณะนันผู
) ้ รบั คําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาที
กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไข
คําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
) ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าของทรัพย์สินยืนแบบ
1 วัน
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 1
แสดงรายการทรัพย์สนิ
ปกครองท้ องถิน วันนับแต่
(ภ.ร.ด.2) เพือให้ พนักงาน
ผู้รับบริ การมายืน
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร
คําขอ
1)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สินดําเนินการ
ชําระภาษี

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่งเสริ มการ (1. ระยะเวลา :
ปกครองท้ องถิน ภายใน 30 วันนับ
จากวันทียืนแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองฯ)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ) / องค์การ
บริ หารส่วนตําบล
.....(ระบุชือ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ

-

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-

ที

2)

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ=
โรงเรื อนและทีดิน
พร้ อมสําเนาเช่น
โฉนดทีดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้ างหนังสือ
สัญญาซื /อขาย
หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้ อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้ าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม
หรื อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้ าของฝ่ าย
สิงแวดล้ อม
สัญญาเช่า
อาคาร
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้ อม
สําเนา
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื &น ๆ สําหรับยืน& เพิ& มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ผูร้ ับประเมิ นจะต้องเสี ยภาษี ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)
17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพือเสียภาษี โรงเรื อนและทีดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้ องขอให้ พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรื อนและทีดิน (ภ.ร.ด. 9)

19.หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ู
ขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
) ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 83 (พ.ศ. 2515) เรื &องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที &ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 93 (พ.ศ. 2520) เรื &องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที &ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที & 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที &และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที & 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องการตังสํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์ แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที &และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที & 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที & 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื &องกํ าหนดแบบพิ มพ์เพือ& ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2555
9) คําสัง& สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที& 1/2553 เรื &องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื &องกํ าหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8.กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0 นาที

9.ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1)

สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตังแต่
) วนั เริ มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนจดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
) )ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรื อเอกสารหลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
) อว่าผู้ยืนคําขอละทิ )งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้
ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับ
มอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้ าหน้ าทีบันทึก
ข้ อมูลเข้ าระบบ/จัดเตรี ยม
ใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สําเนา
เอกสาร

15 นาที

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

-

-

1)

2)

3)

4)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
คําขอจดทะเบียนพาณิชย์
(แบบทพ.)
หนังสือให้ ความยินยอม
ให้ ใช้ สถานทีตังสํ
/ านักงาน
แห่งใหญ่โดยให้ เจ้ าของ
ร้ านหรื อเจ้ าของกรรมสิทธิ=
ลงนามและให้ มพี ยานลง
ชือรับรองอย่างน้ อย 1 คน
สําเนาทะเบียนบ้ านที
แสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ าบ้ านหรื อ
สําเนาสัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความยินยอมเป็ นผู้
เช่าหรื อเอกสารสิทธิ=อย่าง
อืนทีผู้เป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิ=เป็ นผู้ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
แผนทีแสดงสถานทีซึงใช้
ประกอบพาณิชยกิจและ
สถานทีสําคัญบริ เวณ
ใกล้ เคียงโดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรองเอกสาร
หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 10
บาท
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี) พร้ อมลง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

ที

7)

8)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

นามรับรองสําเนาถูกต้ อง
สําเนาหนังสืออนุญาต
0
หรื อหนังสือรับรองให้ เป็ น
ผู้จําหน่ายหรื อให้ เช่า
สินค้ าดังกล่าวจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ=ของสินค้ า
ทีขายหรื อให้ เช่าหรื อ
สําเนาใบเสร็จรับเงินตาม
ประมวลรัษฎากรหรื อ
หลักฐานการซื /อขายจาก
ต่างประเทศพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
หนังสือชี /แจงข้ อเท็จจริ ง 1
ของแหล่งทีมาของเงินทุน
และหลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุนหรื ออาจมา
พบเจ้ าหน้ าทีเพือทํา
บันทึกถ้ อยคําเกียวกับ
ข้ อเท็จจริ งของแหล่งทีมา
ของเงินทุนพร้ อมแสดง
หลักฐานแสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้
1. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ –

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรื อให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทศั น์
แผ่นวีดิทศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดีทศั น์
ระบบดิจิทลั
เฉพาะทีเกียวกับ
การบันเทิง)

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรื อเครื องประดับ
ซึงประดับด้ วยอัญ
มณี)

1)

2)
3)
4)
5)

3.
1)

2. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(0-2547-4446-7 )
ช่ องทางการร้ องเรี ยนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
คูม่ ือการกรอกเอกสาร

4. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.
2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 83 (พ.ศ. 2515) เรื &องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที &ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 93 (พ.ศ. 2520) เรื &องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที &ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที & 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที &และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที & 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องการตังสํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์ แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที &และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที & 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที & 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื &องกํ าหนดแบบพิ มพ์เพือ& ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2555
8) คําสัง& สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที& 1/2553 เรื &องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื &องกํ าหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549
10) คําสัง& สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที& 1/2554 เรื &องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0 นาที

9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05
11.ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
(ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท& างราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหากมีการเปลียนแปลงรายการใดๆทีได้ จดทะเบียนไว้ จะต้ องยืนคํา
ขอจดทะเบียนเปลียนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
) วนั ทีได้ มีการเปลียนแปลงรายการนันๆ
) (มาตรา
13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนยืนจดทะเบียนแทน
ก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงลายมือชือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
) )ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรื อเอกสารหลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
) อว่าผู้ยืนคําขอละทิ )งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้
ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับ
มอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

-

-

1)

2)

3)

4)

5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

1)

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ที

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบ
บทพ.)
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานทีตัง/
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ=ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชือรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้ านทีแสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสําเนา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน)

ที

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ=
อย่างอืนทีผู้เป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ=เป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนทีแสดง
สถานทีซึงใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที
สําคัญบริ เวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

ที

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาถูกต้ อง
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริ ง)

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม (ครั งละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชือกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื &องกํ าหนดแบบพิ มพ์ พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื &องกํ าหนดแบบพิ มพ์เพือ& ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที &และนายทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที & 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องการตังสํานักงานทะเบี ยนพาณิ ชย์ แต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที &และนายทะเบียน
พาณิ ชย์ (ฉบับที & 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที & 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6) คําสัง& สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที& 1/2553 เรื &องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์
7) คําสัง& สํานักงานกลางทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที& 1/2554 เรื &องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกํ าหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์ และ
เลขคําขอจดทะเบียนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 83 (พ.ศ. 2515) เรื &องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที &ไม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบี ยนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที & 93 (พ.ศ. 2520) เรื &องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จที &ไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื &องให้ผูป้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ (ฉบับที & 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบี ยนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที

9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1)

สถานทีให้ บริการ กองคลัง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึงจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุ
)
ใดก็ตามเช่น
ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานทีเรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อเลิกห้ างหุ้นส่วน
บริ ษัทให้ ยืนคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าทีภายในกําหนด 30 วันนับตังแต่
) วนั เลิก
ประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยืนคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริ ตตายสาบสูญ
เป็ นต้ นให้ ผ้ ทู ีมีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยืนขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย
กิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนันได้
) โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชือในคําขอจดทะเบียนเลิกพร้ อม
แนบเอกสารหลักฐานการทีผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายืนคําขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตร
คําสังศาลเป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยืนจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืน
ยืนแทนก็ได้
4.ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึงเป็ นเจ้ าของกิจการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชือรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อดาวน์
โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
) )ในกรณีทีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร

หรื อเอกสารหลักฐานทีต้ องยืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
) อว่าผู้ยืนคําขอละทิ )งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้
ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับ
มอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีการเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

-

-

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อมูลเข้ า
ระบบ/จัดเตรี ยมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร

-

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ืนคํา
ขอ

-

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรื อทายาทที
ยืนคําขอแทน
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)
2)

3)

4)

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบบทพ.)
ใบทะเบียนพาณิชย์
(ฉบับจริ ง)
สําเนาใบมรณบัตรของ
ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(กรณีถึงแก่กรรม) โดย
ให้ ทายาททียืนคําขอ
เป็ นผู้ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
สําเนาหลักฐานแสดง
ความเป็ นทายาทของผู้
ลงชือแทนผู้ประกอบ
พาณิชยกิจซึงถึงแก่
กรรมพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ที

หนังสือมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

5)

6)

-

1

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั งละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 074-377300
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(02-547-4446-7)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนโทรศัพท์ : Call Center 1570
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.dbd.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5.กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ นพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10.ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11.ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอเภอเมื องนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 750-377301 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินทีต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องมีองค์ประกอบทีครบถ้ วนดังนี )
1.1การดําเนินการขุดดินนันจะต้
) องเป็ นการดําเนินการในท้ องทีทีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา

4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
) )นซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริ เวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องทีซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณี
องค์การบริ หารส่วนท้ องถินซึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื )นดินเกิน 3เมตรหรื อมีพื )นทีปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตรหรื อมีความ
ลึกหรื อพื )นทีตามทีเจ้ าพนักงานท้ องถินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องไม่เป็ นการ
กระทําทีขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้ งการขุดดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบทีเจ้ าพนักงานท้ องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7
วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วัน
นับแต่วนั ทีมีการแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ทีผู้แจ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถินมีอํานาจออกคําสังให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ )นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาทีกําหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถินออกใบรับแจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งทีถูกต้ อง
13.ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที
ที
ประเภทขันตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้ งยืนเอกสารแจ้ งการขุด 1 วัน
(องค์กรปกครอง
ดินตามทีกําหนดให้ เจ้ า
ส่วนท้ องถินใน
1)
พนักงานท้ องถินดําเนินการ
พื )นทีทีจะ
ตรวจสอบข้ อมูล
ดําเนินการขุดดิน)
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

5 วัน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบ 1 วัน
รับแจ้ งและแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

-

2)

3)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะ
ดําเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะ
ดําเนินการขุดดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14.งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรณีบคุ คล
ธรรมดา))
((กรณีนิตบิ คุ คล))

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)
3)

4)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
แผนผังบริ เวณที
ประสงค์จะดําเนินการ
ขุดดิน
แผนผังแสดงเขตทีดิน
และทีดินบริเวณ
ข้ างเคียง
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
โฉนดทีดินน.ส.3 หรื อ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้ นฉบับทุกหน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้ า

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ขู อ
อนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของ
ทีดินต้ องมี
หนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของทีดิน

ที

5)

6)

7)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือมอบอํานาจ
กรณีให้ บคุ คลอืนยืน
แจ้ งการขุดดิน
หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของทีดินกรณีทีดิน
บุคคลอืน
รายการคํานวณ
(วิศวกรผู้ออกแบบและ
คํานวณการขุดดินทีมี
ความลึกจากระดับ
พื /นดินเกิน๓เมตรหรื อ
พื /นทีปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตรต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ตํา
กว่าระดับสามัญวิศวกร
กรณีการขุดดินทีมีความ
ลึกเกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิวิศวกร)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ชุด

ให้ ก่อสร้ าง
อาคารใน
ทีดิน)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที
8)

9)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

รายละเอียดการติดตัง/ อุปกรณ์สําหรับวัดการ
เคลือนตัวของดิน
ชือผู้ควบคุมงาน (กรณี การขุดดินลึกเกิน 3
เมตรหรื อมีพื /นทีปากบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตรหรื อมีความลึกหรื อ
มีพื /นทีตามทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ประกาศกําหนดผู้
ควบคุมงานต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

0

ชุด

(กรณีการขุด
ดินลึกเกิน
20 เมตร)
-

16.ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ –
17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19.หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งถมดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งถมดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ นพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินทีต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องมีองค์ประกอบทีครบถ้ วนดังนี )
1.1 การดําเนินการถมดินนันจะต้
) องเป็ นการดําเนินการในท้ องทีทีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร

ที

1)

2)

3)

3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
) )นซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริ เวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องทีซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณี
องค์การบริ หารส่วนท้ องถินซึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการถมดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ้ าของทีอยู่ข้างเคียงและมีพื )นทีเกิน 2,000 ตาราง
เมตรหรื อมีพื )นทีเกินกว่าทีเจ้ าพนักงานท้ องถินประกาศกําหนดซึงการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องไม่
เป็ นการขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้ งการถมดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบทีเจ้ าพนักงานท้ องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7
วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วัน
นับแต่วนั ทีมีการแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ทีผู้แจ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถินมีอํานาจออกคําสังให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ )นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาทีกําหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถินออกใบรับแจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งทีถูกต้ อง
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
ผู้แจ้ งยืนเอกสารแจ้ งการถม 1 วัน
(องค์กร
ดินตามทีกําหนดให้ เจ้ า
ปกครองส่วน
พนักงานท้ องถินดําเนินการ
ท้ องถินในพื )นที
ตรวจสอบข้ อมูล
ทีจะดําเนินการ
ถมดิน)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
5 วัน
(องค์กร
ดําเนินการตรวจสอบและ
ปกครองส่วน
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)
ท้ องถินในพื )นที
ทีจะดําเนินการ
ถมดิน)
การลงนาม/คณะกรรมการมี เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบ 1 วัน
(องค์กร
มติ
รับแจ้ งและแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
ปกครองส่วน

ที

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

รับใบรับแจ้ ง

ท้ องถินในพื )นที
ทีจะดําเนินการ
ถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

2)
3)

4)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
แผนผังบริ เวณที
ประสงค์จะดําเนินการ
ถมดิน
แผนผังแสดงเขตทีดิน
และทีดินบริเวณ
ข้ างเคียง
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
โฉนดทีดินน.ส.3 หรื อ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้ นฉบับทุกหน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลงนาม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ขู อ
อนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของ
ทีดินต้ องมี

ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

รับรองสําเนาทุกหน้ า

5)

6)

7)

หนังสือมอบอํานาจ
กรณีให้ บคุ คลอืนยืน
แจ้ งการถมดิน
หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของทีดินกรณีทีดิน
บุคคลอืน
รายการคํานวณ (กรณี การถมดินทีมีพื /นทีของ
เนินดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินตังแต่
/ 2
เมตรขึ /นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณ
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ตํากว่าระดับ
สามัญวิศวกรกรณีพื /นที
เกิน 2,000 ตารางเมตร
และมีความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ชุด

หนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของทีดิน
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารใน
ทีดิน)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที

8)

9)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

ต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้ ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิวิศวกร)
ชือผู้ควบคุมงาน (กรณี การถมดินทีมีพื /นทีของ
เนินดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินตังแต่
/ 2
เมตรขึ /นไปต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)
ชือและทีอยู่ของผู้แจ้ ง การถมดิน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ างดัดแปลงรื อถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ) ถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
5วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ) ถอน
หรื อเคลือนย้ ายอาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื อ) ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)
ให้ ใช้ ได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ในใบอนุญาตถ้ าผู้ได้ รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยืน
คําขอก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุและเมือได้ ยืนคําขอดังกล่าวแล้ วให้ ดําเนินการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะ
สังไม่อนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตนัน)
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที
ที
ประเภทขันตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืนขอต่ออายุใบอนุญาต
1 วัน
(องค์กรปกครอง
พร้ อมเอกสาร
ส่วนท้ องถินใน
1)
พื )นทีทีจะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ส่วนท้ องถินใน
2)
ประกอบการขอต่ออายุ
พื )นทีทีจะขอต่อ
ใบอนุญาต
อายุใบอนุญาต)
การพิจารณา

3)

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขันตอนใดและแจ้
)
งให้ ผ้ ขุ อ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

แบบคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อสร้ าง
อาคารดัดแปลงอาคาร
รื อ/ ถอนอาคาร
เคลือนย้ ายอาคาร
ดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอด
รถทีกลับรถและ
ทางเข้ าออกของรถเพือ
การยืน (แบบข. 5)
สําเนาใบอนุญาต
ก่อสร้ างดัดแปลงรื อ/
ถอนหรื อเคลือนย้ าย
อาคารแล้ วแต่กรณี
หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณีที
เป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที

4)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณีที
เป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้ างอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินโดยเจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับคําขอในกรณีมเี หตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ ง
การขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ )นกําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลา
ไว้ นนแล้
ั ) วแต่กรณี
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขออนุญาตก่อสร้ าง
อาคารพร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
2 วัน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดินตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ที

บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

1)
2)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอ
อนุญาตก่อสร้ าง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดทีดินน.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดิน
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในทีดิน
ใบอนุญาตให้ ใช้ ทีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ทีดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงือนไข
และแผนผังทีดิน
แนบท้ าย (กรณี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีทีมีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของทีดิน
(กรณีเจ้ าของ
ทีดินเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตทีดิน
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทีดิน)

7)

8)

9)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีมี
ลายมือชือพร้ อม
กับเขียนชือตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิทีอยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชือ
เจ้ าของอาคารชือ
อาคารสถานที
ก่อสร้ างชือ
คุณวุฒิทีอยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณ
10) พร้ อมลงนามทุก
แผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารทีก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ประเภททีตังอยู
/ ่
ในบริเวณทีต้ องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสันสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ /าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื /นดินที
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที
กําหนดใน
11)
กฎกระทรวงฉบับ
ที 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มันคงแข็งแรง
ของวัสดุทีรับรอง
โดยสถาบันที
เชือถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารทีเข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตทีหุ้ม
เหล็กเสริ มหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
12) เหล็กไม่น้อยกว่า
ทีกําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที
เชือถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
13) หนังสือยินยอม -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต้ องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
14)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
15)
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 33 (พ.ศ.

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
2535)

16)

17)

18)

19)

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ /าเสียและ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
การระบายนํ /าทิ /ง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้ องยืน
ของผู้ประกอบ
เพิมเติมสําหรับ
วิชาชีพวิศวกรรม
กรณีเป็ นอาคารสูง
20) ควบคุมของ
หรื ออาคารขนาด
วิศวกร
ใหญ่พิเศษ)
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้ องยืน
ของผู้ประกอบ
เพิมเติมสําหรับ
วิชาชีพวิศวกรรม
กรณีเป็ นอาคารสูง
21) ควบคุมของ
หรื ออาคารขนาด
วิศวกร
ใหญ่พิเศษ)
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์
16.ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19.หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลือนย้ ายอาคาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลือนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10.ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตเคลือนย้ ายอาคาร 21/05/2558 16:51
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลือนย้ ายอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินโดยเจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับคําขอในกรณีมเี หตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ ง
การขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ )นกําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลา
ไว้ นนแล้
ั ) วแต่กรณี
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืนขออนุญาตเคลือนย้ าย 1 วัน
(องค์กรปกครอง
อาคารพร้ อมเอกสาร
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
1)
อนุญาต
เคลือนย้ าย
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ส่วนท้ องถินใน
ประกอบการขออนุญาต
พื )นทีทีจะขอ
2)
อนุญาต
เคลือนย้ าย
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
7 วัน
(องค์กรปกครอง
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนท้ องถินใน
ประโยชน์ทีดินตาม
พื )นทีทีจะขอ
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
อนุญาต
3)
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
เคลือนย้ าย
จัดทําผังบริเวณแผนที
อาคาร)
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตเคลือนย้ าย
อาคาร (น.1)

4)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาต
เคลือนย้ าย
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
คําขออนุญาต

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
0

ชุด

-

ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

เคลือนย้ ายอาคาร
(แบบข. 2)

2)

3)

4)

5)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

โฉนดทีดินน.ส. 3 หรื อ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้ นฉบับทุกหน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู ออนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของทีดินให้
เคลือนย้ ายอาคารไปไว้
ในทีดิน
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้ องมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้ อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

หนังสือมอบอํานาจ
เจ้ าของทีดิน (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่เจ้ าของ
ทีดิน)
สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
ผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของทีดิน
(กรณีนิติบคุ คลเป็ น
เจ้ าของทีดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้ อมสําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ทีเป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณแบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อมลง
ลายมือชือเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร

หนังสือแสดงความ
1
0
ชุด
ยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณีที
10) เป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดงความ
1
0
ชุด
ยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณีที
11) เป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อ เว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ วันทีพิมพ์
สถานะ

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 15:21
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินโดยเจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับคําขอในกรณีมเี หตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ ง
การขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ )นกําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลา
ไว้ นนแล้
ั ) วแต่กรณี
13.ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที
ที
ประเภทขันตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืนความประสงค์ดดั แปลง 1 วัน
(องค์กรปกครอง
อาคารพร้ อมเอกสาร
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะ
1)
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ส่วนท้ องถินใน
ประกอบการขออนุญาต
พื )นทีทีจะ
2)
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
7 วัน
(องค์กรปกครอง
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนท้ องถินใน
ประโยชน์ทีดินตาม
พื )นทีทีจะ
3)
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ดําเนินการขอ
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
อนุญาตดัดแปลง
จัดทําผังบริเวณแผนที
อาคาร)
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดินฯ
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

4)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน

ที

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมทีได้ รับ
อนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ ง
โฉนดทีดินน.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดิน
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในทีดิน
ใบอนุญาตให้ ใช้ ทีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทีดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงือนไข
และแผนผังทีดิน
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีทีมีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของทีดิน
(กรณีเจ้ าของ
ทีดินเป็ นนิติ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตทีดิน
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ทีดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีมี
ลายมือชือพร้ อม
กับเขียนชือตัว
บรรจงและ
10)
คุณวุฒิทีอยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชือ
เจ้ าของอาคารชือ
อาคารสถานที
ก่อสร้ างชือ
11) คุณวุฒิทีอยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารทีก่อสร้ าง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภททีตังอยู
/ ่
ในบริเวณทีต้ องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสันสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ /าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื /นดินที
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง 12)
เกินกว่าค่าที

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มันคงแข็งแรง
ของวัสดุทีรับรอง
โดยสถาบันที
เชือถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารทีเข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตทีหุ้ม
เหล็กเสริ มหรื อ
13)
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่า
ทีกําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

เชือถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
14) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต้ องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
15)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ 16)
รายการคํานวณ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
19) ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
20) ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

1

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ /าเสียและ
การระบายนํ /าทิ /ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16.ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19.หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตรื อ) ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10.ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตรื อ) ถอนอาคารตามมาตรา 22
21/05/2558 15:48
11.ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ –

12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื อ) ถอนอาคารทีมีสว่ นสูงเกิน 15 เมตรซึงอยู่ห่างจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารทีอยู่ห่างจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่า๒เมตรต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินซึง
เจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ทีได้ รับคําขอในกรณีมเี หตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถินไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละ
ไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ )น
กําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั ) วแต่กรณี
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนขออนุญาตรื อ) ถอน
อาคารพร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดินตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตรื อ) ถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตรื อ) ถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตรื อ) ถอน
อาคาร)

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตรื อ) ถอนอาคาร
(น.1)

4)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื )นทีทีจะขอ
อนุญาตรื อ) ถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

ที
1)

บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

แบบคําขออนุญาตรื อ/
ถอนอาคาร (แบบข. 1)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

ฉบับ

1

ชุด

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

2)

3)

4)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขันตอน
/
วิธีการและสิงป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื อ/
ถอนอาคาร (กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะขนาด
อยู่ในประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดทีดินน.ส.3 หรื อ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้ นฉบับทุกหน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู ออนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้ าของทีดินให้ รือ/ ถอน
อาคารในทีดิน
ใบอนุญาตให้ ใช้ ทีดิน และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับต่อ
อายุหรื อใบอนุญาตให้
ใช้ ทีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย)
พร้ อมเงือนไขและ
แผนผังทีดินแนบท้ าย

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

5)

6)

7)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้ องมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้ อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ าน
ของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของทีดิน
(กรณีเจ้ าของทีดินเป็ น
นิติบคุ คล)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ ต้ องมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้ อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของ
ผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คลผู้รับมอบ

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

อํานาจเจ้ าของอาคาร
(กรณีเจ้ าของอาคาร
เป็ นนิติบคุ คล)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้ อมสําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
8) สถาปั ตยกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
9) วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ทีเป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนทีมีลายมือ
ชือพร้ อมกับเขียนชือตัว
10) บรรจงและคุณวุฒิทีอยู่
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที 10
(พ.ศ.2528)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

16.ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ –
17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19.หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งเริมประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งเริ มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีต่อเนืองจากหน่วยงานอืน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. โรงงาน 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
1วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งเริ มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2
18/05/2015 10:27
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2 ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. 2535
เป็ นโรงงานทีตังอยู
) น่ อกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30

มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้ วนถูกต้ อง
ทีตังสภาพแวดล้
)
อมลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และเป็ นไป
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และไม่
ขัดกฎหมายอืนทีกําหนดห้ ามตังโรงงานจํ
)
าพวกที 2
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/
เพิมเติมได้ ในขณะนันผู
) ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการ
แก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รบั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา ** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอ
จะดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
) ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว **ทังนี
) )จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที
พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
2 ชัวโมง
(องค์กรปกครอง
จําพวกที 2 ยืนใบแจ้ ง
ส่วนท้ องถิน,
(แบบร.ง.1) พร้ อมเอกสาร
สํานักงาน
หลักฐานประกอบเจ้ าหน้ าที
อุตสาหกรรม
1)
ผู้รับคําขอตรวจสอบความ
จังหวัด,
ครบถ้ วนของเอกสารตาม
กรุงเทพมหานคร,
รายการเอกสารหลักฐาน
เมืองพัทยาและ
ประกอบ
เทศบาล)
การพิจารณา
กรณีที 1 สามารถรับแจ้ งได้ 3 ชัวโมง
(องค์กรปกครอง
พนักงานเจ้ าหน้ าทีเมือได้ รับ
ส่วนท้ องถิน,
ใบแจ้ งและพิจารณาว่าเป็ น
สํานักงาน
โรงงานจําพวกที 2 แล้ ว
อุตสาหกรรม
2)
ดําเนินการ
จังหวัด,
ออกใบรับแจ้ ง( ร.ง. 2)
กรุงเทพมหานคร,
กรณีที 2 ไม่สามารถรับแจ้ ง
เมืองพัทยาและ
ได้ ให้ จดั ทําหนังสือไม่รับ
เทศบาล)

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

แจ้ งการประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที 2
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

กรณีที 1สามารถรับแจ้ งได้ 2 ชัวโมง
พนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนาม
ในใบรับแจ้ งประกอบ
กิจการโรงงานจําพวกที 2 (
ร.ง.2) และเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี ก่อนส่ง
มอบใบรับแจ้ งให้
ผู้ประกอบการกรณีที 2 ไม่
สามารถรับแจ้ งได้ ให้
พนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนาม
หนังสือไม่รับแจ้ งการ
ประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที 2 และแจ้ งผลการ
พิจารณา

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน,
สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(ออกไว้ ไม่เกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

2)

3)

4)

5)

หมายเหตุ
บริ ษัทโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า)
(และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้แทนนิติ
บุคคล
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า)
(และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้ประกอบการ
มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า)
(หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้มอบอํานาจ)
(ของผู้มอบ
อํานาจ)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ฉบับ

6)

7)
8)

ที

1)

สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
บ้ าน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์ มใบแจ้ ง
การประกอบกิจการ
โรงงานจําพวกที 2
(ร.ง.1)

2

หนังสือมอบอํานาจ

-

ใบอนุญาตก่อสร้ าง อาคารมีการลงนาม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

(หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้รับมอบ
อํานาจ)
(ของผู้รับมอบ
อํานาจ)
(ของพยาน 2 คน)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

1

ฉบับ

0

2

ฉบับ

2)

3)

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(มีการลงลายมือ
ชือของ
ผู้ประกอบการหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ
ทุกหน้ า
ห้ ามถ่ายสําเนา
ลายมือชือ)
(พร้ อมติดอากร
แสตมป์
มีการลงนาม
รับรองการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า)
(กรณีอยูใ่ นเขต
ควบคุมอาคาร)

ที

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
รับรองเอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า
แบบรายการก่อสร้ าง อาคารโรงงานมีการ
ลงนามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้ า
เอกสารการ
ตรวจสอบรับรอง
ความมันคงแข็งแรง
และความปลอดภัย
ของอาคารจากผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้ า
แผนทีแสดงบริเวณ ทีตังโรงงาน
/
แผนผังแสดงสิงปลูก สร้ างภายในบริ เวณ
โรงงานมีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

2

ฉบับ

(กรณีอยูน่ อกเขต
ควบคุมอาคาร)

1

1

ฉบับ

(กรณีเป็ นอาคารที
ไม่ได้ สร้ างใหม่
หรื ออาคารทีไม่ได้
รับอนุญาตให้
ก่อสร้ างเป็ น
โรงงาน)

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้ า

แบบแปลนอาคาร โรงงานขนาดถูกต้ อง
ตามมาตราส่วนมี
การลงนามรับรอง
โดยผู้ประกอบ
8)
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า
แผนผังแสดงการ
ติดตังเครื
/ องจักร
ขนาดถูกต้ องตาม
มาตราส่วนพร้ อม
รายละเอียดของ
เครื องจักรแต่ละ
9) เครื องมีการลงนาม
รับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้ า
รายละเอียดขันตอน
/
10) กระบวนการผลิต
พร้ อมแสดงจุดทีเกิด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ปั ญหาทางด้ าน
สิงแวดล้ อมได้ แก่นํ /า
เสียอากาศเสียและ
มลพิษอืนๆมีการลง
นามรับรองโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และรับรองเอกสาร
โดยผู้ประกอบการ
ทุกหน้ า
รายละเอียดชนิด
วิธีการกําจัดจัดเก็บ
และป้องกันเหตุ
เดือดร้ อนรํ าคาญ
ความเสียหาย
อันตรายและการ
11)
ควบคุมกาก
อุตสาหกรรมมีการ
ลงนามรับรอง
เอกสารโดย
ผู้ประกอบการทุก
หน้ า
เอกสารเกียวกับการ รับฟั งความคิดเห็น
12) ของประชาชนตามที
กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนด
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ตังแต่ 0 แต่ ไม่ ถงึ 5

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

0

2

ฉบับ

-

ค่ าธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ 2) ตังแต่ 5 แต่ ไม่ ถงึ 20
ค่ าธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ 3) ตังแต่ 20 แต่ ไม่ ถงึ 50
ค่ าธรรมเนียม450 บาท
หมายเหตุ 4) ตังแต่ 50 แต่ ไม่ ถงึ 100
ค่ าธรรมเนียม900 บาท
หมายเหตุ 5) ตังแต่ 100 แต่ ไม่ ถงึ 200
ค่ าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ 6) ตังแต่ 200 แต่ ไม่ ถงึ 300
ค่ าธรรมเนียม2,100 บาท
หมายเหตุ 7) ตังแต่ 300 แต่ ไม่ ถงึ 400
ค่ าธรรมเนียม2,700 บาท
หมายเหตุ 8) ตังแต่ 400 แต่ ไม่ ถงึ 500
ค่ าธรรมเนียม3,600 บาท
หมายเหตุ 9) ตังแต่ 500 แต่ ไม่ ถงึ 600
ค่ าธรรมเนียม4,500 บาท
หมายเหตุ 10) ตังแต่ 600 แต่ ไม่ ถงึ 700
ค่ าธรรมเนียม5,400 บาท
หมายเหตุ 11) ตังแต่ 700 แต่ ไม่ ถงึ 800
ค่ าธรรมเนียม6,600 บาท
หมายเหตุ 12) ตังแต่ 800 แต่ ไม่ ถงึ 900
ค่ าธรรมเนียม7,800 บาท

หมายเหตุ 13) ตังแต่ 900 แต่ ไม่ ถงึ 1,000
ค่ าธรรมเนียม9,000 บาท
หมายเหตุ –
14) ตังแต่ 1,000 แต่ ไม่ ถงึ 2,000
ค่ าธรรมเนียม10,500 บาท
หมายเหตุ 15) ตังแต่ 2,000 แต่ ไม่ ถงึ 3,000
ค่ าธรรมเนียม12,000 บาท
หมายเหตุ 16) ตังแต่ 3,000 แต่ ไม่ ถงึ 4,000
ค่ าธรรมเนียม13,500 บาท
หมายเหตุ 17) ตังแต่ 4,000 แต่ ไม่ ถงึ 5,000
ค่ าธรรมเนียม15,000 บาท
หมายเหตุ 18) ตังแต่ 5,000 แต่ ไม่ ถงึ 6,000
ค่ าธรรมเนียม16,500 บาท
หมายเหตุ 19) ตังแต่ 6,000 ขึนไป
ค่ าธรรมเนียม18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ
10400 โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพฯ
10302
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ www.1111.go.th

5)
6)
7)

หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรม
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มใบแจ้ งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2 (รง.1)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งเริมประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดต่ อกันเกินกว่ าหนึงปี
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งเริ มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึงปี
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคสอง
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งเริ มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงาน
ติดต่อกันเกินกว่าหนึงปี 15/05/2015 15:13
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
โทรสาร 075-355246/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. เป็ นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2 และจําพวกที 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 และเป็ นการ
แจ้ งเริ มประกอบกิจการหลังจากแจ้ งหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึงปี
2. เป็ นโรงงานทีตังอยู
) น่ อกนิคมอุตสาหกรรม
3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้ วนถูกต้ อง
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/
เพิมเติมได้ ในขณะนันผู
) ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม
ได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการ
แก้ ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
) ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
) )จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้ าหน้ าที
1 วัน
กรมโรงงาน
(หน่วยงานที
ตรวจสอบความครบถ้ วน
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบได้ แก่
ของเอกสารตามรายการ
กรมโรงงาน
เอกสารหลักฐานประกอบ
อุตสาหกรรม,
พร้ อมเรี ยกเก็บ
องค์กรปกครอง
1)
ค่าธรรมเนียมรายปี
ส่วนท้ องถิน,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาลแล้ วแต่
พื )นที)
การพิจารณา
1) กรณีโรงงานจําพวกที 2 22 วัน
กรมโรงงาน
(หน่วยงานที
-พนักงานเจ้ าหน้ าทีรับแจ้ ง
อุตสาหกรรม
รับผิดชอบได้ แก่
และมีหนังสือแจ้ งผลการ
กรมโรงงาน
2)
พิจารณา
อุตสาหกรรม,
2) กรณีโรงงานจําพวกที 3
องค์กรปกครอง
-พนักงานเจ้ าหน้ าที
ส่วนท้ องถิน,

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและ
ความพร้ อมในการประกอบ
กิจการโรงงานให้ เป็ นไป
ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ
โรงงานพ.ศ.2535 หาก
พบว่าไม่ถกู ต้ องจะมีคําสัง
ให้ ปรับปรุงแก้ ไขเมือได้
ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วจะมี
คําสังเป็ นหนังสืออนุญาต
ให้ ประกอบกิจการโรงงาน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาลแล้ วแต่
พื )นที)

พนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนาม 7 วัน
ในหนังสือแจ้ งผลหรื อ
หนังสืออนุญาตให้ ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้ งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา
(กรณีทีเป็ นโรงงานทีตังใน
)
เขตกรุงเทพฯ)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)
กรณีเป็ นโรงงาน

1

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ
(ห้ ามสําเนา)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
จําพวกที 3 หรื อ
ใบรับแจ้ งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็ นโรงงาน
จําพวกที 2
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ออกไว้ ไม่เกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า)
-

0

1

ฉบับ

-

2)

3)

4)

บัตรประชาชน และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้แทนนิติ
บุคคลมีการลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า
บัตรประชาชน และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ

ที

5)

6)

7)

8)
9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้ า
บัตรประชาชน 0
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้มอบ
อํานาจ
ทะเบียนบ้ านของ 0
ผู้มอบอํานาจ
บัตรประชาชน 0
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้รับมอบ
อํานาจ
ทะเบียนบ้ านของ 0
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน 0
ของพยาน 2 คน
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์ มใบแจ้ ง
ทัวไป(DIW-08-AP1) FS-03) ทีมีการลง
ลายมือชือของผู้ขอ
อนุญาตหรื อผู้รับ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)
(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)
(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เป็ นแบบฟอร์ มที
ทางราชการ
กําหนด)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
มอบอํานาจห้ าม
ถ่ายสําเนาลายมือ
ชือ
หนังสือมอบอํานาจ พร้ อมติดอากร
แสตมป์มีการลงนาม
2) รับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาตทุก
หน้ า
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ ใช้ เครื องจักร
ค่ าธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ 2) ตังแต่ 0 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 5 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม150 บาท
หมายเหตุ 3) ตังแต่ 5 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 20 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม300 บาท
หมายเหตุ 4) ตังแต่ 20 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 50 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม450 บาท
หมายเหตุ 5) ตังแต่ 50 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 100 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม900 บาท
หมายเหตุ 6) ตังแต่ 100 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 200 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม1,500 บาท
หมายเหตุ 7) ตังแต่ 200 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 300 แรงม้ า

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ค่ าธรรมเนียม2,100 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 300 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 400 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม2,700 บาท
หมายเหตุ –
ตังแต่ 400 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 500 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม3,600 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 500 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 600 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม4,500 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 600 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 700 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม5,400 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 700 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 800 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม6,600 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 800 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 900 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม7,800 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 900 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 1,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม9,000 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 1,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 2,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม10,500 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 2,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 3,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม12,000 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 3,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 4,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม13,500 บาท
หมายเหตุ ตังแต่ 4,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 5,000 แรงม้ า

ค่ าธรรมเนียม15,000 บาท
หมายเหตุ 19) ตังแต่ 5,000 แรงม้ าแต่ ไม่ ถงึ 6,000 แรงม้ า
ค่ าธรรมเนียม16,500 บาท
หมายเหตุ –
20) ตังแต่ 6,000 แรงม้ าขึนไป
ค่ าธรรมเนียม18,000 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ
10400 โทร. 02-202-4000, 4014 โทรสาร 02-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ www.1111.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรม
หมายเหตุ7) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งหยุดดําเนินงานติดต่ อกันเกินกว่ าหนึงปี
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึงปี
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคหนึ&ง
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึงปี
15/05/2015 11:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075483075 โทรสาร 075-355246
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

2)

สถานทีให้ บริการศูนย์บริ การสารพันทันใจกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที & 6 แขวงทุ่งพญาไทเขต
ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท& างราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 12:00 น.
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นผู้ประกอบกิจการโรงงานจําพวกที 2 และจําพวกที 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535 ทีได้ หยุด
ดําเนินงานติดต่อกันมาแล้ วเกินกว่าหนึงปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้ วนถูกต้ อง
3. ต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั พ้ นกําหนดหนึงปี
หมายเหตุ ** กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/
เพิมเติมได้ ในขณะนันผู
) ้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม
ได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะ
ดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
) ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
) )จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร พนักงานเจ้ าหน้ าที
1 วัน
กรมโรงงาน
(สามารถยืน
ตรวจสอบความครบถ้ วน
อุตสาหกรรม
เอกสารได้ ณ
ของเอกสารตามรายการ
ศูนย์บริการ
เอกสารหลักฐานประกอบ
สารพันทันใจกรม
1)
โรงงานอุตสาหก
รม, องค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิน,
กรุงเทพมหานคร,

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา

2)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พนักงานเจ้ าหน้ าทีพิจารณา 22 วัน
ระยะเวลาการแจ้ งตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
มาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.2535 และจัดทํา
หนังสือแจ้ งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานพร้ อมทัง)
บันทึกการเปลียนแปลงใน
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานลําดับที 7
พนักงานเจ้ าหน้ าทีลงนาม 7 วัน
ในใบอนุญาตฯลําดับที 7
และผู้อํานวยการสํานักลง
นามหนังสือแจ้ งผู้ประกอบ
กิจการโรงงานและแจ้ งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา
(กรณีทีเป็ นโรงงานทีตังใน
)
เขตกรุงเทพฯ)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

หมายเหตุ

เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
(การพิจารณา
แล้ วแต่หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบยอัน
ได้ แก่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)
(ส่วนงานที
รับผิดชอบได้ แก่
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม,
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน,
กรุงเทพมหานคร,
เมืองพัทยาและ
เทศบาล)

หมายเหตุ

ที

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4)
กรณีเป็ นโรงงาน
จําพวกที 3 หรื อ
ใบรับแจ้ งการ
ประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.2)
กรณีเป็ นโรงงาน
จําพวกที 2
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

บัตรประชาชน กรมการปกครอง
และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทางของ
ผู้แทนนิตบิ คุ คล
(กรณีบคุ คลต่าง
ด้ าว)
บัตรประชาชน กรมการปกครอง
และทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณี
บุคคลต่างด้ าว)
ของผู้ขออนุญาต
หนังสือมอบ
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

(ห้ ามสําเนา)

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(ออกไว้ ไม่เกิน 3
เดือนมีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า)
(มีการลงนาม
รับรองเอกสาร
และประทับตรา
บริ ษัทโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

2)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

(กรณี
ผู้ประกอบการเป็ น
บุคคลธรรมดามี
การลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขอ
อนุญาตทุกหน้ า)
(กรณีมกี ารมอบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ที

อํานาจพร้ อมติด
อากรแสตมป์

บัตรประชาชน
หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้
6)
มอบอํานาจ
(กรณีบคุ คลต่าง
ด้ าว)
สําเนาทะเบียน
7) บ้ านของผู้มอบ
อํานาจ
บัตรประชาชน
หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้รับ
8)
มอบอํานาจ
(กรณีบคุ คลต่าง
ด้ าว)
สําเนาทะเบียน
9) บ้ านของผู้รับ
มอบอํานาจ
บัตรประชาชน
10)
ของพยาน 2 คน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
อํานาจต้ องลง
นามรับรอง
เอกสารและ
ประทับตราบริษัท
โดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้ า)
(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบฟอร์ ม
กรมโรงงาน
หนังสือแจ้ งหยุด อุตสาหกรรม
ดําเนินงาน(DIW08-AP-FS-03)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เป็ นแบบฟอร์ มที
ทางราชการ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ
10400 โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์ทําเนียบรัฐบาลตู้ปณ. 1111
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ www.1111.go.th
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรี ยนโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลเลขหมาย 1111
หมายเหตุ6) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ดํารงธรรม
หมายเหตุ7) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
)
20/05/2558
15:17
11. ช่ องทางการให้ บริการ

1)

สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอเมื องนครศรี ธรรมราข
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ( ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
)
(ยกเว้ นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้ องถินหรื อองค์กรของรัฐที
ได้ จดั ตังตลาดขึ
)
)นตามอํานาจหน้ าทีแต่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของท้ องถิน) จะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ
เจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี
นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ า
พนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ วต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) ต้ องยืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง)
ตลาดพร้ อมหลักฐานที
ท้ องถินกําหนด

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

-

การแจ้ งคําสังออก
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน

-

3)

4)

8 วัน

หมายเหตุ

ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
)
แก่ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาต
ทราบพร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน

-

หมายเหตุ

ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ องเช่น
สําเนา
ใบอนุญาตสิง
ปลูกสร้ างอาคาร
หรื อหลักฐาน
แสดงว่าอาคาร
นันสามารถใช้
/
ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการควบคุม
อาคาร
แผนทีโดยสังเขป แสดงสถานทีตัง/
ตลาด

0

เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการ
ส่วนท้ องถิน
ประกาศกําหนด
เช่นใบรับรอง
แพทย์ของผู้ขาย
ของและผู้ช่วย
ขายของในตลาด
หรื อหลักฐานที
แสดงว่าผ่านการ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อบรมเรื อง
สุขาภิบาลอาหาร
ตามหลักสูตรที
ท้ องถินกําหนด
เป็ นต้ น

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาดฉบับละไม่ เกิน 2,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน แจ้ งผ่านศูนย์รับเรื องร้ องเรี ยนตามช่องทางการให้ บริ การของส่วนราชการนันๆ
)
หมายเหตุ (เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 หรื อเว็ปไซต์
www.kathuncity.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว

จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารหรื อสถานทีสะสม
อาหารพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน
200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที
)
จําหน่าย
อาหารหรื อสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด

นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075377301 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพื )นทีเกิน200 ตารางเมตร
และมิใช่เป็ นขายของในตลาดจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบ
ภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอ
พร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่ อายุ
ใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ วต้ อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) ต้ องยืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง)
สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพื )นที
เกิน 200 ตารางเมตรพร้ อม
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

2)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนัน)
ขณะนันให้
) จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน
เพิมเติมภายในระยะเวลาที
กําหนดโดยให้ เจ้ าหน้ าที
และผู้ยืนคําขอลงนามไว้ ใน
บันทึกนันด้
) วย

หมายเหตุ

ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

-

การแจ้ งคําสังออก
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน

-

3)

4)

8 วัน

หมายเหตุ

ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)
พ.ศ. 2557)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตจัดตัง)
สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพื )นที
เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผ้ ู
ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

หมายเหตุ

ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

ที

1)

2)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
เช่นสําเนาใบอนุญาตสิง
ปลูกสร้ างอาคารหรื อ
หลักฐานแสดงว่าอาคาร
นันสามารถใช้
/
ประกอบการได้ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคาร
ใบรับรองแพทย์ของผู้ ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วย
จําหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

1

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน
200 ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 3,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-4830750
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ (ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตจําหน่ ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราข
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับ
แต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ า
พนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ วต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้ าในทีหรื อทาง
สาธารณะพร้ อมหลักฐานที
ท้ องถินกําหนด

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน)

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ

-

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

การพิจารณา

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่

-

หมายเหตุ

ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อายุใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้ าในทีหรื อทาง
สาธารณะแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

การพิจารณา

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ที

บ้ าน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนทีสังเขป
แสดงทีตัง/
จําหน่ายสินค้ า
(กรณีเร่ขายไม่
ต้ องมีแผนที)
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
อาหารหรื อ
เอกสารหลักฐาน
ทีแสดงว่าผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิ
บาลอาหาร
(กรณีจําหน่าย
สินค้ าประเภท
อาหาร)

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตจําหน่ ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะ
(ก) จําหน่ ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้ าในทีหนึงทีใดโดยปกติฉบับละไม่ เกิน 500 บาทต่ อปี
(ข) จําหน่ ายโดยลักษณะการเร่ ขายฉบับละไม่ เกิน 50 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มให้เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิ จการทีเ& ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ 20/05/2558 13:40
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามทีองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถินให้ เป็ นกิจการทีต้ องควบคุมในเขตท้ องถินนัน)
) จะต้ องยืน
ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ
(ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบ
กิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่ อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มา
ยืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ วต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาต
รายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ องตามประเภทกิจการทีขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที
1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กิจการทีเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพพร้ อมหลักฐานที
ท้ องถินกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
จนท. แจ้ งต่อผู้ยืนคําขอให้
แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน

-

2)

3)

หมายเหตุ

งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร

-

หมายเหตุ

ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการทีเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
(ตามประเภทกิจการทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพทีมี
ข้ อกําหนดของท้ องถิน)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาเอกสาร
สิทธิ=หรื อสัญญา
เช่าหรื อสิทธิอืน
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที
ทีใช้ ประกอบ
กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคารทีแสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามทีขออนุญาต
ได้
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

ที

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรื อในน่านนํ /า
ไทยพ.ศ. 2546
เป็ นต้ น
เอกสารหรื อ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที
กฎหมาย
กําหนดให้ มกี าร
ประเมินผล
กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิงแวดล้ อม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด คุณภาพด้ าน
สิงแวดล้ อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการทีกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อบรมเรื อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียืนขอ
อนุญาตกิจการที
เกียวข้ องกับ
อาหาร)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพฉบับละไม่ เกิน 10,000
บาทต่ อปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดมูลฝอยติดเชือ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื )อ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 11:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท& างราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื )อโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีที
รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้
ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ ว
ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยติดเชื )อและด้ านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
(1. ระยะเวลา
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
1)
กิจการรับทําการกําจัดมูล
งาน/หน่วยงานที
ฝอยติดเชื )อพร้ อมหลักฐานที
รับผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ท้ องถินกําหนด

3)

ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ

-

2)

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร

หมายเหตุ

งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื )อแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ที
1)
2)

ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
บ้ าน
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารหรื อ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงสถานทีกําจัดมูล
ฝอยติดเชื /อทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ดําเนินกิจการที
ถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้ขนกับ
ผู้กําจัดมูลฝอย
แผนการดําเนินงานใน การกําจัดมูลฝอยที
แสดงรายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

4)

อุปกรณ์และวิธีการ
บริ หารจัดการ
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงวุฒิการศึกษา
ของเจ้ าหน้ าทีควบคุม
กํากับในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื /ออย่าง
น้ อย 2 คน
1)
คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ในด้ าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใดด้ าน
หนึง
2)
คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิ
ชการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้ านสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
และ
วิศวกรรมเครื องกล
ด้ านใดด้ านหนึง
เอกสารแสดงให้ เห็น ว่าผู้ปฏิบตั ิงานทีทํา

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ

ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หน้ าทีกําจัดมูลฝอย
ตามทีราชการส่วน
ติดเชื /อผ่านการ
ท้ องถินกําหนด)
ฝึ กอบรมการป้องกัน
และระงับการแพร่เชื /อ
หรื ออันตรายทีอาจ
เกิดจากมูลฝอยติด
เชื /อ (ตามหลักสูตร
และระยะเวลาตามที
กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)
ใบรับรองแพทย์หรื อ 1
0
ฉบับ
(เอกสารและ
เอกสารแสดงการ
หลักฐานอืนๆ
ตรวจสุขภาพประจําปี
ตามทีราชการส่วน
6)
ของผู้ปฏิบตั ิงานใน
ท้ องถินกําหนด)
การกําจัดมูลฝอยติด
เชื /อ
16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการกําจัดมูลฝอยติดเชือฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบคําขอรับใบอนุญาตหรื อต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดมูลฝอยทัวไป
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัวไป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยทัวไป 19/05/2558 13:22
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัวไปโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีที
รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้
ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ ว
ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทัวไปและด้ านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
(ระยะเวลาการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
1)
กิจการรับทําการกําจัดมูล
งาน/หน่วยงานที
ฝอยทัวไปพร้ อมหลักฐานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ท้ องถินกําหนด
ไปตามบริ บทของ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

พื )นที)
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์

-

2)

3)

(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต

-

หมายเหตุ

รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยทัวไปแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

หมายเหตุ

แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารหรื อ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงสถานทีกําจัดมูล
ฝอยทัวไปทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ดําเนินกิจการที
ถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้ขนกับ
ผู้กําจัดมูลฝอย
แผนการดําเนินงานใน การกําจัดมูลฝอยที

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ

ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสดงรายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริ หารจัดการ
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงวุฒิการศึกษา
ของเจ้ าหน้ าทีควบคุม
กํากับในการจัดการ
มูลฝอยทัวไปอย่าง
น้ อย 2 คน
1)
คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ในด้ าน
สาธารณสุขสุขาภิบาล
อนามัยสิงแวดล้ อม
ด้ านใดด้ านหนึง
2) คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิ
ชการวิศวกรรมศาสตร์
ในด้ านสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิงแวดล้ อม
และ
วิศวกรรมเครื องกล

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ด้ านใดด้ านหนึง

5)

6)

เอกสารแสดงให้ เห็น ว่าผู้ปฏิบตั ิงานทีทํา
หน้ าทีกําจัดมูลฝอย
ทัวไปผ่านการ
ฝึ กอบรมด้ าน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทํางาน (ตาม
หลักเกณฑ์ทีท้ องถิน
กําหนด)
ใบรับรองแพทย์หรื อ เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงานใน
การกําจัดมูลฝอย
ทัวไป

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการกําจัดมูลฝอยทัวไปฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
(ระบุตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111

เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดสิงปฏิกูล
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิงปฏิกลู
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดสิงปฏิกลู 19/05/2558 15:03
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิงปฏิกลู โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์
ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบ
ภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้ ยืนคําขอ
พร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่ อายุ
ใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ วต้ อง
ดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกําจัดสิงปฏิกลู และด้ านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที
ที
ประเภทขันตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
(1. ระยะเวลา
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการรับทําการกําจัดสิง
งาน/หน่วยงานที
1)
ปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ท้ องถินกําหนด
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต

-

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตกิจการรับทํา

-

หมายเหตุ

ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30
วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)( พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การกําจัดสิงปฏิกลู แก่ผ้ ขู อ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

หมายเหตุ

ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารหรื อ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อหลักฐาน แสดงสถานทีกําจัดสิง
ปฏิกลู ทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมีการ
ดําเนินกิจการที
ถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาล
แผนการดําเนินงานใน การกําจัดสิงปฏิกลู ที
แสดงรายละเอียด
ขันตอนการ
/

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริ หารจัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็น ว่าผู้ปฏิบตั ิงานทีทํา
หน้ าทีกําจัดสิงปฏิกลู
ผ่านการฝึ กอบรมด้ าน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทํางาน (ตาม
หลักเกณฑ์ทีท้ องถิน
กําหนด)

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ใบรับรองแพทย์หรื อ 1
0
ฉบับ
(เอกสารและ
เอกสารแสดงการ
หลักฐานอืนๆ
5) ตรวจสุขภาพประจําปี
ตามทีราชการส่วน
ของผู้ปฏิบตั ิงานใน
ท้ องถินกําหนด)
การกําจัดสิงปฏิกลู
16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการกําจัดสิงปฏิกูลฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ( ระบุส่วนงานหน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื )อ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกํ าจัดมูลฝอยติ ดเชื อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 10:22
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื )อโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีที
รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้
ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ ว
ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนมูลฝอยทัวไปด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื )อต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ )งมูลฝอยให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื )อพร้ อม
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร

2)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

หมายเหตุ

ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

-

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่

-

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยติดเชื )อแก่ผ้ ขู อต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว

หมายเหตุ

ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานัก ก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

1)
2)

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร (ในกรณี
ทีมีสถานีขนถ่าย)
หรื อใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืน
ทีเกียวข้ อง

0

เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
คุณวุฒิของ

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน

ที

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าหน้ าที
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื /ออย่าง
น้ อยหนึงคน
(คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํา
กว่าปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ ด้าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้ านหนึง)
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีรับกําจัด
มูลฝอยติดเชื /อที
ได้ รับใบอนุญาต
และมีการดําเนิน
กิจการทีถูกต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดมูล
ฝอย

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ท้ องถินกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอยทีแสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขีและ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมการ
ป้องกันและระงับ
การแพร่เชื /อหรื อ
อันตรายทีอาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื /อ (ตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาที
กระทรวง
สาธารณสุข

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กําหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื /อ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ
ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติด
เชือ
ฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไป
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื )นทีให้ บริ การ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยทัวไป 19/05/2558 11:02
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไปโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีที
รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้
ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ ว
ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มีประวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนมูลฝอยทัวไปด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทัวไปต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ )งมูลฝอยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
(1. ระยะเวลาการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
1)
กิจการรับทําการเก็บและขน
งาน/หน่วยงาน
มูลฝอยทัวไปพร้ อม
งานทีรับผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์

-

2)

3)

หมายเหตุ

ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต

-

หมายเหตุ

รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
มูลฝอยทัวไปแก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

หมายเหตุ

แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร (ในกรณี
ทีมีสถานีขนถ่าย)
หรื อใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืน
ทีเกียวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีรับกําจัด
มูลฝอยทัวไปที
ได้ รับใบอนุญาต
และมีการดําเนิน
กิจการทีถูกต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดมูล
ฝอย
แผนการ
ดําเนินงานใน

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ

ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
การเก็บขนมูล
ฝอยทีแสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขีและ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมด้ าน
การจัดการมูล
ฝอยทัวไป (ตาม
หลักเกณฑ์ที
ท้ องถินกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการเก็บขนมูล
ฝอย

16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1)

อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไปฉบับละไม่ เกิน 5,000บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ( (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ((ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน))
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลกะทูน
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนสิงปฏิกูล
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลู
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนสิงปฏิกลู 19/05/2558 14:20
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ

2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลู โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริ การจะต้ องยืนขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อเจ้ าหน้ าทีที
รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ )นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุญาต) เมือได้
ยืนคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถินจะมีคําสังไม่ตอ่
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ )นสุดแล้ ว
ต้ องดําเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็ นผู้ขออนุญาตรายใหม่
ทังนี
) )หากมายืนขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ วแต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีกําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีกร้ อยละ 20 ของจํานวนเงินทีค้ างชําระและกรณีทีผู้ประกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน
เกินกว่า 2 ครัง) เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ นู นหยุ
ั ) ดดําเนินการไว้ ได้ จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนสิงปฏิกลู ด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั งิ าน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิงปฏิกลู ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการ
ขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ )งสิงปฏิกลู ให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดท้ องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที
1)

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคําขอ 15 นาที
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กิจการรับทําการเก็บและขน
สิงปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที
ท้ องถินกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร

2)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วนเจา
หน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคําขอให้
แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

หมายเหตุ

งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)
-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

-

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาตให้ ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต
4.1 กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้

-

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตัวอันสมควร
4.2 กรณีไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาต
แจ้ งคําสังไม่อนุญาตให้ ตอ่
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิงปฏิกลู แก่ผ้ ขู อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ที
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
บ้ าน
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยืน
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืนที
1)
เกียวข้ อง

-

0

เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีรับกําจัดสิง
ปฏิกลู ทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
2) การดําเนินกิจการที
ถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้ขน
กับผู้กําจัดสิงปฏิกลู
แผนการดําเนินงาน ในการเก็บขนสิง
ปฏิกลู ทีแสดง
รายละเอียดขันตอน
/
3)
การดําเนินงานความ
พร้ อมด้ านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
บริ หารจัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็น ว่าผู้ขบั ขีและ
ผู้ปฏิบตั ิงานประจํา
ยานพาหนะผ่านการ
4)
ฝึ กอบรมด้ านการ
จัดการสิงปฏิกลู
(ตามหลักเกณฑ์ที
ท้ องถินกําหนด)
ใบรับรองแพทย์หรื อ เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพ
5)
ประจําปี ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานในการ
เก็บขนสิงปฏิกลู

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมต่ ออายุใบอนุญาตรั บทําการเก็บและขนสิงปฏิกูลฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงานหน่วยงานที &รบั ผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
)
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551
3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
)
20/05/2558 14:45
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)

หมายเหตุ (1. อปท.สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตังตลาด
)
(ยกเว้ นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้ องถินหรื อองค์กรของรัฐทีได้ จดั ตัง)
ตลาดขึ )นตามอํานาจหน้ าทีแต่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของท้ องถิน) ต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิน
หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการ
)
ขออนุญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตจัดตัง)
ให้ บริ การส่วน
ตลาดพร้ อมหลักฐานที
งาน/หน่วยงานที
1)
ท้ องถินกําหนด
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
(1. ระยะเวลา
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน
2)
ครบถ้ วนของเอกสาร
งาน/หน่วยงานที
หลักฐานทันที
รับผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที

ที

ประเภทขันตอน

-

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
จัดตังตลาดแก่
)
ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบพร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง

ที

ประเภทขันตอน

-

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

หมายเหตุ

สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน

ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืนที
เกียวข้ องเช่นสําเนา
ใบอนุญาตสิงปลูก
สร้ างอาคารหรื อ
1)
หลักฐานแสดงว่า
อาคารนันสามารถ
/
ใช้ ประกอบการได้
ตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคาร
แผนทีโดยสังเขป
แสดงสถานทีตัง/
2) ตลาด

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับรองแพทย์ของ ผู้ขายของและผู้ช่วย
ขายของในตลาด
หรื อหลักฐานทีแสดง
3)
ว่าผ่านการอบรม
เรื องสุขาภิบาล
อาหารตามหลักสูตร
ทีท้ องถินกําหนด

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตังตลาดฉบับละไม่ เกิน 2,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนที
เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพื )นทีเกิน 200
ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพื )นทีเกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหารพื )นทีเกิน200 ตารางเมตรและ
มิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืน
คําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณ
กลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจัดตัง)
สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพื )นที
เกิน 200 ตารางเมตรพร้ อม
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข

-

หมายเหตุ

รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
จัดตังสถานที
)
จําหน่าย
อาหารและสถานทีสะสม
อาหารพื )นทีเกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ

หมายเหตุ

30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อุทธรณ์

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ -

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล

4)

5)

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด )

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืนที
เกียวข้ องเช่นสําเนา
ใบอนุญาตสิงปลูก
1)
สร้ างอาคารตาม
กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารของ
สถานประกอบการ
ใบรับรองแพทย์ของ ผู้ขอรับใบอนุญาต
2)
ผู้ช่วยจําหน่าย
อาหารและผู้ปรุง

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด )

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาหาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กําหนด )

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพืนทีเกิน 200
ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 3,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจําหน่ ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในทีหรือทางสาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:27
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขอ
)
อนุญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจําหน่าย
สินค้ าในทีหรื อทาง
สาธารณะพร้ อมหลักฐานที
ท้ องถินกําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

-

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข

-

หมายเหตุ

รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
จําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทาง
สาธารณะแก่ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบพร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

หมายเหตุ

30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2.ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ

ที

ประเภทขันตอน

-

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

หมายเหตุ

พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.ทราบ
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บ้ าน

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนทีสังเขป
แสดงทีตัง/
จําหน่ายอาหาร
(กรณีเร่ขายไม่
ต้ องมีแผนที)
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและผู้
จําหน่ายอาหาร
หรื อเอกสาร
หลักฐานทีแสดง
ว่าผ่านการอบรม
หลักสูตร
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณีจําหน่าย
สินค้ าประเภท
อาหาร)

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตจําหน่ ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะ
(ก) จําหน่ ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้ าในทีหนึงทีใดโดยปกติฉบับละไม่ เกิน 500 บาทต่ อปี
(ข) จําหน่ ายโดยลักษณะการเร่ ขายฉบับละไม่ เกิน 50 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)

2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มให้เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิ จการทีเ& ป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ 20/05/2558 13:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)

หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามทีองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถินให้ เป็ นกิจการทีต้ องควบคุมในเขตท้ องถินนัน)
) ต้ องยืนขอ
อนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนด
พร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) สําเนาใบอนุญาตหรื อเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืนทีเกียวข้ องตามประเภทกิจการทีขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที
ที
ประเภทขันตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการทีเป็ นอันตรายต่อ
งาน/หน่วยงานที
1)
สุขภาพ (แต่ละประเภท
รับผิดชอบ
กิจการ) พร้ อมหลักฐานที
ให้ ระบุไปตาม
ท้ องถินกําหนด
บริ บทของท้ องถิน
การตรวจสอบเอกสาร
2)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
(ตามประเภทกิจการทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพทีมี
ข้ อกําหนดของท้ องถิน)

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

4)

5)

หมายเหตุ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื
น
ที
เอกสาร
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนาเอกสารสิทธิ= 0
หรื อสัญญาเช่าหรื อ
สิทธิอืนใดตาม
กฎหมายในการใช้
1)
ประโยชน์สถานทีที
ใช้ ประกอบกิจการ
ในแต่ละประเภท
กิจการ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารที
2)
แสดงว่าอาคาร
ดังกล่าวสามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามทีขออนุญาตได้
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืนที
เกียวข้ องในแต่ละ
ประเภทกิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงานพ.ศ.
3) 2535 พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ. 2547
พ.ร.บ. การเดินเรื อ
ในน่านนํ /าไทยพ.ศ.
2546 เป็ นต้ น
เอกสารหรื อ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการทีกฎหมาย
กําหนดให้ มกี าร
4) ประเมินผลกระทบ
เช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิงแวดล้ อม (EIA)
รายงานการ

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

น หน่ วยงานภาครัฐ
ที รายการเอกสารยื
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด
คุณภาพด้ าน
สิงแวดล้ อม (ในแต่
5)
ละประเภทกิจการที
กําหนด)
ใบรับรองแพทย์และ หลักฐานแสดงว่า
ผ่านการอบรมเรื อง
6) สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียืนขออนุญาต
กิจการทีเกียวข้ อง
กับอาหาร)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อ
ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดมูลฝอยติดเชือ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื )อ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกํ าจัดมูลฝอยติ ดเชื อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 10:49
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธาณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 07-377301 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื )อโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริ การต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคํา
ขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /
กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มปี ระวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยติดเชื )อและด้ านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการรับทําการกําจัดมูล
งาน/หน่วยงานที
1)
ฝอยติดเชื )อพร้ อมหลักฐานที
รับผิดชอบ
ท้ องถินกําหนด
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
(1. ระยะเวลา
2)
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

4)

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื )อแก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

หมายเหตุ

กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
บ้ าน
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคาร
หรื อใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีกําจัดมูล
ฝอยติดเชื /อทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการที
ถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้ขน
กับผู้กําจัดมูลฝอย
แผนการดําเนินงาน
ในการกําจัดมูลฝอย
ทีแสดงรายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริ หารจัดการ
เอกสารหรื อ
ฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของ
เจ้ าหน้ าทีควบคุม

-

0

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

-

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
กํากับในการจัดการ
มูลฝอยติดเชื /ออย่าง
น้ อย 2 คน
1)
คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ในด้ าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาลชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านใด
ด้ านหนึง 2)
คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าในสาขาวิ
ชการวิศวกรรม
ศาสตร์ ในด้ าน
สุขาภิบาลวิศวกรรม
สิงแวดล้ อมและ
วิศวกรรมเครื องกล
ด้ านใดด้ านหนึง
เอกสารแสดงให้ เห็น ว่าผู้ปฏิบตั ิงานทีทํา
หน้ าทีกําจัดมูลฝอย
ติดเชื /อผ่านการ
ฝึ กอบรมการป้องกัน
และระงับการแพร่

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เชื /อหรื ออันตรายที
อาจเกิดจากมูลฝอย
ติดเชื /อ (ตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาตามที
กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด
โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)
ใบรับรองแพทย์หรื อ เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพ
ประจําปี ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานในการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื /อ

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชือฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดมูลฝอยทัวไป
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัวไป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยทัวไป 19/05/2558 11:25
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัวไปโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริ การต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคํา
ขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /
กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มปี ระวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทัวไปและด้ านคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลาการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการรับทําการกําจัดมูล
งาน/หน่วยงานที
1)
ฝอยทัวไปพร้ อมหลักฐานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ท้ องถินกําหนด
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
(1. ระยะเวลาการ
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน
ครบถ้ วนของเอกสาร
งาน/หน่วยงานที
2)
หลักฐานทันที
รับผิดชอบให้ ระบุ
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
ไปตามบริ บทของ
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ท้ องถิน
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
2. หากผู้ขอ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

อนุญาตไม่แก้ ไข
คําขอหรื อไม่สง่
เอกสารเพิมเติมให้
ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดมูลฝอยทัวไปแก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน

-

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลาการ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

1)
2)

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนา

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ

ที

2)

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคารหรื อ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีกําจัดมูล
ฝอยทัวไปทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนิน
กิจการทีถูกต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดมูล
ฝอย
แผนการ
ดําเนินงานใน
การกําจัดมูลฝอย
ทีแสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่า
ผู้ปฏิบตั ิงานทีทํา
หน้ าทีกําจัดมูล
ฝอยทัวไปผ่าน
การฝึ กอบรมด้ าน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน
(ตามหลักเกณฑ์
ทีท้ องถินกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการกําจัดมูล
ฝอยทัวไป
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
ของเจ้ าหน้ าที
ควบคุมกํากับใน
การจัดการมูล
ฝอยทัวไปอย่าง
น้ อย 2 คน
1. คุณสมบัติ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเร็จการศึกษา
ไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ใน
ด้ านสาธารณสุข
สุขาภิบาล
อนามัย
สิงแวดล้ อมด้ าน
ใดด้ านหนึง
2. คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษา
ไม่ตํากว่า
ปริ ญญาตรีหรื อ
เทียบเท่าในสาขา
วิชการวิศวกรรม
ศาสตร์ ในด้ าน
สุขาภิบาล
วิศวกรรม
สิงแวดล้ อมและ
วิศวกรรมเครื องก
ลด้ านใดด้ าน
หนึง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยทัวไปฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075

2)

หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการกําจัดสิงปฏิกูล
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิงปฏิกลู
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
2) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิง
ปฏิกลู 19/05/2558 14:47
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิงปฏิกลู โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ด้ วยการคิดค่าบริการต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคําขอ
ตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /กอง/
ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านสุขลักษณะการกําจัดสิงปฏิกลู และด้ านคุณสมบัติของ
ผู้ปฏิบตั ิงานถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการรับทําการกําจัดสิง
งาน/หน่วยงานที
1)
ปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ท้ องถินกําหนด
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
(ระยะเวลา
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน
ครบถ้ วนของเอกสาร
งาน/หน่วยงานที
2)
หลักฐานทันที
รับผิดชอบให้ ระบุ
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
ไปตามบริ บทของ
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ท้ องถิน
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
2. หากผู้ขอ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจสถานทีด้ าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

อนุญาตไม่แก้ ไข
คําขอหรื อไม่สง่
เอกสารเพิมเติมให้
ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
กําจัดสิงปฏิกลู แก่ผ้ ขู อ
อนุญาตทราบพร้ อมแจ้ ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน

-

4)

5)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2)(พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนาใบอนุญาต

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ

ที

2)

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคาร
หรื อใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีกําจัดสิง
ปฏิกลู ทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนินกิจการที
ถูกต้ องตามหลัก
สุขาภิบาล
แผนการดําเนินงาน ในการกําจัดสิง
ปฏิกลู ทีแสดง
รายละเอียดขันตอน
/
การดําเนินงานความ
พร้ อมด้ านกําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการ
บริ หารจัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็น ว่าผู้ปฏิบตั ิงานทีทํา
หน้ าทีกําจัดสิง
ปฏิกลู ผ่านการ
ฝึ กอบรมด้ าน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยจากการ
ทํางาน (ตาม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

รายการเอกสารยืน หน่ วยงานภาครัฐ
เพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หลักเกณฑ์ทีท้ องถิน
กําหนด)
ใบรับรองแพทย์หรื อ 1
0
ฉบับ
เอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพ
5)
ประจําปี ของ
ผู้ปฏิบตั ิงานในการ
กําจัดสิงปฏิกลู
16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงานหน่วยงานที &รบั ผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื )อ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
3) กฎกระทรวงว่าด้วยการกํ าจัดมูลฝอยติ ดเชื อพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนมูลฝอยติดเชื )อ 20/05/2558 09:57
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื )อโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์
ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดย
ยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณ
กลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มปี ระวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนมูลฝอยด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยติดเชื )อต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ )งมูลฝอยให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการรับทําการเก็บและขน
งาน/หน่วยงานที
1)
มูลฝอยติดเชื )อพร้ อม
รับผิดชอบ
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
(1. ระยะเวลา
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน
2)
ครบถ้ วนของเอกสาร
งาน/หน่วยงานที
หลักฐานทันที
รับผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที

ที

ประเภทขันตอน

-

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยติดเชื )อ
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง

ที

ประเภทขันตอน

-

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

หมายเหตุ

สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบ
ให้ ระบุไปตาม
บริ บทของท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร (ในกรณี
ทีมีสถานีขนถ่าย)
หรื อใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืน
ทีเกียวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
คุณวุฒิของ
เจ้ าหน้ าที
รับผิดชอบในการ
เก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื /ออย่าง
น้ อยหนึงคน
(คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํา
กว่าปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่าใน
สาขา
วิทยาศาสตร์ ด้าน
สาธารณสุข
สุขาภิบาล
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
การแพทย์ด้านใด
ด้ านหนึง)
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีรับกําจัด
มูลฝอยติดเชื /อที
ได้ รับใบอนุญาต
และมีการดําเนิน
กิจการทีถูกต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดมูล
ฝอย
แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอยทีแสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขีและ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมการ
ป้องกันและระงับ
การแพร่เชื /อหรื อ
อันตรายทีอาจ
เกิดจากมูลฝอย
ติดเชื /อ (ตาม
หลักสูตรและ
ระยะเวลาที
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนดโดย
ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา)

6)

ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการเก็บขนมูล
ฝอยติดเชื /อ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยติดเชือฉบับละไม่ เกิน 10,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
-

วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไป
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไป
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนมูลฝอยทัวไป 19/05/2558 09:44
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (- องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ& นสามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
- ระยะเวลาระบุตามวันเวลาทีท& อ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไปโดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์
ตอบแทนด้ วยการคิดค่าบริการต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดย
ยืนคําขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณ
กลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบกิจการทีประสงค์ขอรับใบอนุญาตต้ องไม่มปี ระวัติถกู ดําเนินคดีด้านการจัดการมูลฝอยทีไม่ถกู
สุขลักษณะ
(2) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนมูลฝอยทัวไปด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนมูลฝอยทัวไปต้ องถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุม
กํากับการขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ )งมูลฝอยถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(4) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
(1. ระยะเวลาการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
ให้ บริ การส่วน
กิจการรับทําการเก็บและขน
งาน/หน่วยงานที
1)
มูลฝอยทัวไปพร้ อม
รับผิดชอบให้ ระบุ
หลักฐานทีท้ องถินกําหนด
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
(1. ระยะเวลาการ
ถูกต้ องของคําขอและความ
ให้ บริ การส่วน
2)
ครบถ้ วนของเอกสาร
งาน/หน่วยงานที
หลักฐานทันที
รับผิดชอบให้ ระบุ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 30
วันนับแต่วนั ที

ที

ประเภทขันตอน

-

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทําการ
เก็บและขนมูลฝอยทัวไปแก่
ผู้ขออนุญาตทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิในการอุทธรณ์

-

หมายเหตุ

เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง

ที

ประเภทขันตอน

-

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

หมายเหตุ

สํานักก.พ.ร.
ทราบ)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

-

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

0

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การควบคุม
อาคาร (ในกรณี
ทีมีสถานีขนถ่าย)
หรื อใบอนุญาต
ตามกฎหมายอืน
ทีเกียวข้ อง
แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนมูล
ฝอยทีแสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขีและ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํา

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

( เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมด้ าน
การจัดการมูล
ฝอยทัวไป (ตาม
หลักเกณฑ์ที
ท้ องถินกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการเก็บขนมูล
ฝอย

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนมูลฝอยทัวไปฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
(ระบุตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (อัตราค่าธรรมเนี ยมระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มให้เป็ นไปตามข้อกํ าหนดของถิ& น)

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรั บทําการเก็บและขนสิงปฏิกูล
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลู
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและ
ขนสิงปฏิกลู 19/05/2558 13:57
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-3773600 โทรสาร 075-355246 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกลู โดยทําเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบ
แทนด้ วยการคิดค่าบริ การต้ องยืนขออนุญาตต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีทีรับผิดชอบโดยยืนคํา
ขอตามแบบฟอร์ มทีกฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
)
ญาตตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /
กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้ านยานพาหนะขนสิงปฏิกลู ด้ านผู้ขบั ขีและผู้ปฏิบตั งิ าน
ประจํายานพาหนะด้ านสุขลักษณะวิธีการเก็บขนสิงปฏิกลู ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการควบคุมกํากับการ
ขนส่งเพือป้องกันการลักลอบทิ )งสิงปฏิกลู ให้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(3) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยืนคํา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการเก็บและขน
สิงปฏิกลู พร้ อมหลักฐานที
ท้ องถินกําหนด

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ 1 ชัวโมง
ถูกต้ องของคําขอและความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถกู ต้ อง/ครบถ้ วน

-

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้ยืนคํา
ขอให้ แก้ ไข/เพิมเติมเพือ
ดําเนินการหากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ในขณะนันให้
)
จัดทําบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรื อ
หลักฐานยืนเพิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีตรวจด้ าน
20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
ด้ านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถกู ต้ องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนําให้ ปรับปรุงแก้ ไข
ด้ านสุขลักษณะ

-

หมายเหตุ

พื )นที
2. หากผู้ขอ
ใบอนุญาตไม่
แก้ ไขคําขอหรื อไม่
ส่งเอกสารเพิมเติม
ให้ ครบถ้ วนตามที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้
เจ้ าหน้ าทีส่งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร้ อมแจ้ งเป็ น
หนังสือถึงเหตุแห่ง
การคืนด้ วยและ
แจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง

ที

ประเภทขันตอน

-

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การแจ้ งคําสังออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คําสังไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้ งการอนุญาต
แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบเพือ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด
หากพ้ นกําหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้ นแต่จะมีเหตุหรื อข้ อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้ งคําสังไม่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
รับทําการเก็บและขนสิง
ปฏิกลู แก่ผ้ ขู ออนุญาตทราบ
พร้ อมแจ้ งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

หมายเหตุ

และครบถ้ วน
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ.
2535 มาตรา 56
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที
2) (พ.ศ. 2557)
(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. ในกรณีทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยัง
ไม่อาจมีคําสังไม่
อนุญาตได้ ภายใน
30 วันนับแต่วนั ที
เอกสารถูกต้ อง
และครบถ้ วนให้
แจ้ งการขยายเวลา
ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน
จนกว่าจะ
พิจารณาแล้ วเสร็จ
พร้ อมสําเนาแจ้ ง
สํานักก.พ.ร.

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ทราบ)
-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังอนุญาต)
แจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตมาชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาทีท้ องถินกําหนด

-

5)

(1. ระยะเวลาการ
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
พื )นที
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 0
1
ฉบับ
2)
บ้ าน

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
เอกสารหรื อ
หลักฐานแสดง
สถานทีรับกําจัด
สิงปฏิกลู ทีได้ รับ
ใบอนุญาตและมี
การดําเนิน
กิจการทีถูกต้ อง
ตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
ว่าจ้ างระหว่างผู้
ขนกับผู้กําจัดสิง
ปฏิกลู
แผนการ
ดําเนินงานใน
การเก็บขนสิง
ปฏิกลู ทีแสดง
รายละเอียด
ขันตอนการ
/
ดําเนินงานความ
พร้ อมด้ าน
กําลังคน

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์และ
วิธีการบริ หาร
จัดการ
เอกสารแสดงให้ เห็นว่าผู้ขบั ขีและ
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจํา
ยานพาหนะผ่าน
การฝึ กอบรมด้ าน
การจัดการสิง
ปฏิกลู (ตาม
หลักเกณฑ์ที
ท้ องถินกําหนด)
ใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสาร
แสดงการตรวจ
สุขภาพประจําปี
ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ในการเก็บขนสิง
ปฏิกลู

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

1

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินกําหนด)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทําการเก็บและขนสิงปฏิกูลฉบับละไม่ เกิน 5,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ ((ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th

หมายเหตุ((ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรั บรองการแจ้ งจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสม
อาหารพืนทีไม่ เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองสาธารณสุขและสิงแวดล้ อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชือกระบวนงาน:การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพื )นทีไม่
เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมอนามัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การ
ทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที &แก้ไขเพิ& มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
)
จําหน่าย
อาหารและสถานทีสะสมอาหารพื )นทีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสาธารณสุขและสิ& งแวดล้อม เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิ ปนู จังหวัด
นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075 โทรสาร 075-355246 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที &ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี &ยนแปลงข้อมูลได้ตามหน้าที &รับผิ ดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที &ทอ้ งถิ& นเปิ ดให้บริ การ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหารในอาคารหรื อพื )นทีใดซึงมีพื )นทีไม่เกิน 200
ตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินเพือขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งทังนี
) )
ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งสามารถดําเนินกิจการได้ ทนั ทีหลังจากยืนคําขอโดยยืนคําขอตามแบบฟอร์ มที
กฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการแจ้
)
งตามข้ อกําหนดของท้ องถินณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายทีรับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงือนไขในการยืนคําขอ (ตามทีระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยืนเอกสารทีถูกต้ องและครบถ้ วน
(2) ......ระบุเพิมเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบทีราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิน....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
)
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
) เจ้ าหน้ าทีได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
แจ้ งยืนคําขอแจ้ งจัดตัง)
สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพื )นที
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
พร้ อมหลักฐานทีท้ องถิน
กําหนด

-

(1. ระยะให้ บริการ
ส่วนงาน/
หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีออกใบรับแจ้ ง

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

30 นาที

ที

ประเภทขันตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร 1 ชัวโมง
กรณีการแจ้ งไม่ถกู ต้ อง/
ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าทีแจ้ งต่อผู้
ยืนคําขอแจ้ งแก้ ไข/เพิมเติม
เพือดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ ใน
ขณะนันให้
) จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยืน
เพิมเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันทีได้ รับแจ้ งโดยให้
เจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
) วย

-

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง/ 5 วัน
การแจ้ งเป็ นอันสิ )นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ ง
มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งทราบ
เพือมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ ง

-

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

หมายเหตุ

2. กฎหมาย
กําหนดต้ องออก
ใบรับแจ้ งภายใน
วันทีได้ รับแจ้ ง)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. หากผู้แจ้ งไม่
แก้ ไขหรื อไม่สง่
เอกสารเพิมเติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที
ได้ รับการแจ้ งที
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถินมี
อํานาจสังให้ การ
แจ้ งของผู้แจ้ งเป็ น
อันสิ )นสุด)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน)

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

2. กรณีการแจ้ งเป็ นอัน
สิ )นสุด
แจ้ งคําสังให้ การแจ้ งเป็ นอัน
สิ )นสุดแก่ผ้ แู จ้ งทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิการอุทธรณ์
-

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสังออกหนังสือรับรอง
การแจ้ ง)
แจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอแจ้ งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที
ท้ องถินกําหนด (สถานที
จําหน่ายอาหารและสถานที
สะสมอาหารพื )นทีไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

5)

-

(1. ระยะเวลา
ให้ บริ การส่วน
งาน/หน่วยงานที
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริ บทของ
ท้ องถิน
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิมขึ )นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินทีค้ าง
ชําระ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ที
2)

สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีทีมีการ
มอบอํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานทีแสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที
เกียวข้ อง

-

0

เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการ

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอืนๆ
ตามทีราชการส่วน
ท้ องถินประกาศ
กําหนด)
-

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ส่วนท้ องถิน
ประกาศกําหนด

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1)

อัตราค่ าธรรมเนียมหนังสือรั บการแจ้ งจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
พืนทีไม่ เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 1,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-483075
หรื อเว็ปไซต์ www.kathuncity.go.th
หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หน่วยงานที &รับผิ ดชอบช่องทางการร้องเรี ยน)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอแจ้ งจัดตังสถานที
)
จําหน่ายอาหารหรื อสถานทีสะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกํ าหนดของท้องถิ& น)
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
เทศบาลตําบลกะทูน

