คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัง้ ใหม่ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตังใหม่
้ ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อ
จดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมส
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กํ าหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่องให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตัง้ สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกําหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
9) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกําหนดแบบพิ มพ์พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที

9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั เริ่มประกอบกิจการ
(มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
้ ้ในกรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมี
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดย
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
สํานักงานปลัด 1)
เอกสาร/แจ้ งผล

ที่

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักงานปลัด

การพิจารณา

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

15 นาที

สํานักงานปลัด

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

สํานักงานปลัด

-

ประเภทขัน้ ตอน

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ
(พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ตงั ้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน
สําเนาทะเบียน
บ้ านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลง

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 )

ที่

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
สําเนาหนังสือ
อนุญาตหรื อ
หนังสือรับรองให้
เป็ นผู้จําหน่าย
หรื อให้ เช่าสินค้ า
ดังกล่าวจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ์

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดทิ ศั น์
แผ่นวีดทิ ศั น์ดีวีดี
หรื อแผ่นวีดที ศั น์

ที่

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของสินค้ าที่ขาย
หรื อให้ เช่าหรื อ
สําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรื อ
หลักฐานการซื ้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือชี ้แจง
ข้ อเท็จจริ งของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน
หรื ออาจมาพบ
เจ้ าหน้ าที่เพื่อทํา
บันทึกถ้ อยคํา
เกี่ยวกับ
ข้ อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้ อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได้

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ระบบดิจิทลั
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

0

ฉบับ

(ใช้ ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้ าอัญมณี
หรื อเครื่ องประดับ
ซึง่ ประดับด้ วยอัญ
มณี)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ)
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ูขอจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกํ าหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบี ยนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื ่องให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตัง้ สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกําหนดแบบพิ มพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
8) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
10) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2554 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที

9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 05
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้ จดทะเบียนไว้
จะต้ องยื่นคําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนันๆ
้ (มาตรา 13)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการเป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดย
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
สํานักงานปลัด

-

สํานักงานปลัด

-

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
เอกสาร/แจ้ งผล

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

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

สํานักงานปลัด

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

สํานักงานปลัด

-

1)

2)

3)

4)

5 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

หมายเหตุ

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจพร้ อมลงนาม

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

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

ฉบับ

2)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์ (แบ
การค้ า
บทพ.)
(ต้ นฉบับ)
หนังสือให้ ความ
ยินยอมให้ ใช้
สถานที่ตงั ้
สํานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้ าของร้ านหรื อ
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้ มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้ อย 1 คน

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน )

ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน บ้ านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นเจ้ า
บ้ านหรื อสําเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ ความ
ยินยอมเป็ นผู้เช่า
หรื อเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์เป็ น
ผู้ให้ ความ
ยินยอมพร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซงึ่ ใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล้ เคียง
โดยสังเขปพร้ อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ปู ระกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็ นเจ้ าบ้ าน)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ที่

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
กรมพัฒนาธุรกิจ
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ การค้ า
จริง)

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม (ครัง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่ าธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล
โทร 074 710974
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.lamson.go.th
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

1)

คูม่ ือการกรอกเอกสาร
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผ้ ขู อจดทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกําหนดแบบพิมพ์พ.ศ. 2549
2) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเรื ่องกําหนดแบบพิมพ์เพือ่ ใช้ในการให้บริ การข้อมูลทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2555
3) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ. 2552
4) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องการตัง้ สํานักงานทะเบียนพาณิ ชย์แต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละนายทะเบี ยน
พาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 10) พ.ศ. 2553
5) กฎกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2553 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์
7) คําสัง่ สํานักงานกลางทะเบียนพาณิ ชย์ที่ 1/2554 เรื ่องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกําหนดเลขทะเบี ยนพาณิ ชย์และ
เลขคําขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย์จงั หวัดบึงกาฬ
8) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ฉบับที ่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื ่องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิ ชย์
9) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ ฉบับที ่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื ่องกําหนดพาณิ ชยกิ จทีไ่ ม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499

10) ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื ่องให้ผปู้ ระกอบพาณิ ชยกิ จต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์ (ฉบับที ่ 11) พ.ศ. 2553
11) พ.ร.ฎ. กําหนดกิ จการเป็ นพาณิ ชยกิ จพ.ศ. 2546
12) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์พ.ศ. 2499
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 09
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974)/
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึง่ จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ ตอ่ มาได้ เลิกประกอบพาณิชยกิจทังหมดจะโดยเหตุ
้
ใดก็
ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้ าต่อไปเจ้ าของสถานที่เรี ยกห้ องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรื อ
เลิกห้ างหุ้นส่วนบริษัทให้ ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ภายในกําหนด
30 วันนับตังแต่
้ วนั เลิกประกอบพาณิชยกิจ (มาตรา 13)
2. กรณีผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดั ข้ องไม่สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด้ วยตนเองเช่นวิกลจริตตาย
สาบสูญเป็ นต้ นให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริ ยาบิดามารดาหรื อบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจนันได้
้ โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายลงลายมือชื่อในคํา
ขอจดทะเบียนเลิกพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจไม่สามารถมายื่นคําขอจด
ทะเบียนได้ ด้วยตนเองเช่นใบมรณบัตรคําสัง่ ศาลเป็ นต้ น
3. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได้ ด้วยตนเองหรื อจะมอบอํานาจ
ให้ ผ้ อู ื่นยื่นแทนก็ได้
4.ให้ ผ้ ปู ระกอบพาณิชยกิจซึง่ เป็ นเจ้ าของกิจการหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
5. แบบพิมพ์คาํ ขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรื อหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได้ จากพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หรื อดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วทังนี
้ ้ในกรณีที่คําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนและ/หรื อมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอโดย
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
พร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
1)
เอกสาร/แจ้ งผล
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่การเงินรับชําระ
ค่าธรรมเนียม

การพิจารณา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

2)

3)

4)

5 นาที

สํานักงานปลัด

-

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

สํานักงานปลัด

-

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ ผ้ ยู ื่นคํา
ขอ

สํานักงานปลัด

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(สําเนาบัตร
ประจําตัวของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจหรื อทายาทที่
ยื่นคําขอแทน
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
ใบทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับ
จริง)
สําเนาใบมรณ
บัตรของผู้
ประกอบพาณิชย
กิจ (กรณีถงึ แก่
กรรม) โดยให้
ทายาทที่ยื่นคํา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ขอเป็ นผู้ลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหลักฐาน กรมการปกครอง
แสดงความเป็ น
ทายาทของผู้ลง
ชื่อแทนผู้
ประกอบพาณิชย
กิจซึง่ ถึงแก่กรรม
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ้ ามี)
พร้ อมปิ ดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สําเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(ถ้ ามี) พร้ อมลง
นามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั ง้ ละ)
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2) ค่ าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

17.
1)
2)
3)

18.
1)
19.
-

ค่ าธรรมเนียม30 บาท
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยน ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร
074 710974
ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.lamson.go.th
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
คูม่ ือการกรอกเอกสาร
หมายเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้
ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื อ้ ถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22)ให้ ใช้ ได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในใบอนุญาตถ่าผู้ได้ รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้ องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุและเมื่อได้ ยื่นคําขอดังกล่าวแล้ วให้ ดําเนินการต่อไปได้
จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตนัน้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1 วัน
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
1)
พร้ อมเอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขันตอนใดและแจ้
้
งให้ ผ้ ขุ อ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.
1)

กองช่าง

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0
บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

1

ฉบับ

1

ชุด

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ที่

1)

2)

3)

แบบคําขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อ้ ถอนอาคาร
เคลื่อนย้ าย
อาคารดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ าออกของ
รถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างดัดแปลง
รื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคารแล้ วแต่
กรณี
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน

1

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamsont.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110)
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรั บประชาชน : การขอใบรั บรองการก่ อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา
32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือ่ นย้ ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่ง องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อ
เคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32
11. ช่ องทางการให้ บริการ

1)

สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรื อผู้แจ้ ง
ตามมาตรา 39ทวิได้ กระทําการดังกล่าวเสร็ จแล้ วให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบตามแบบ
้ แล้ ว
ที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารนันให้
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งถ้ าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ทําการตรวจสอบแล้ วเห็นว่าการ
ก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารนันเป็
้ นไปโดยถูกต้ องตามที่ได้ รับใบอนุญาตหรื อที่ได้ แจ้ งไว้ ตาม
มาตรา 39ทวิแล้ วก็ให้ ออกใบรับรองให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตหรื อผู้แจ้ งตามมาตรา 39 ทวิเพื่อให้ มีการใช้
อาคารนันตามที
้
่ได้ รับใบอนุญาตหรื อที่ได้ แจ้ งไว้ ตามมาตรา39 ทวิได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้ งและเสีย
ค่าธรรมเนียม
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
1)
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
ตรวจสอบนัดวันตรวจ
ส่วนท้ องถิ่นใน
2)
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 7 วัน
อาคารที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบน.1

การพิจารณา

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

หมายเหตุ

หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
บัตรประจําตัว
1)
ธรรมดา)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิตบิ คุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบคําขอ
ใบรับรองการ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร (แบบข.6)

2)

3)

4)

ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ ง
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญาต

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็ นไปโดย
ถูกต้ องตามที่
ได้ รับใบอนุญาต

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณี ย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทําโดย นายอราม เกื ้อเดช
อนุมัตโิ ดย นายอาหมัด เวชศักดิ์
เผยแพร่ โดย นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 21/05/2558
16:59
11. ช่ องทางการให้ บริการ

สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทีอ่ นุญาตหรื อแจ้ง/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ แจ้ งชื่อไว้ หรื อผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงานให้ มีหนังสือแจ้ งใหhเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตต้ องระงับการดําเนินการตามที่ได้ รับอนุญาตไว้ ก่อนจนกว่าจะได้ มีหนังสือแจ้ งชื่อและส่งหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้ แก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ส่ วนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 1 วัน
1)
พร้ อมเอกสาร
1)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขันตอนใดและแจ้
้
งให้ ผ้ ขู อ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ
(น.1)

2 วัน

กองช่าง

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือที่ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ู
ควบคุมงานคน
เดิมทราบว่าได้
บอกเลิกมิให้ เป็ น
ผู้ควบคุมงาน
แล้ วพร้ อม
หลักฐานแสดง
การรับทราบของ
ผู้ควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ตาม
มาตรา 30
วรรคสอง (แบ
บน. 8)

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)

0

ชุด

(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)

ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างดัดแปลง
รื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคารแล้ วแต่
กรณี
สําเนาหนังสือ
แจ้ งการบอกเลิก
ผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 7)

0

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผ้ คู วบคุม
งานคนเดิมได้ แจ้ ง
บอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงานไว้ แล้ ว
และผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้ งประสงค์
จะแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่ให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ทราบ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารสวนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110)

3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
20. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)

หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้ างอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่
เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้น
กําหนดเวลาหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั ้ วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้ าง 1 วัน
1)
อาคารพร้ อมเอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

กองช่าง

2)

3)

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

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

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ 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 าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
9)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.
2528)
รายการคํานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
ก่อสร้ างชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
10) วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ ้าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง 11) เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริ มหรื อ
12)
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
13) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
14)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
15) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)

1

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
16) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
19)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ ้าเสียและ
การระบายนํ ้าทิ ้ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
20) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน

1)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลือ่ นย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนย้ ายอาคาร
21/05/2558 16:51

11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ ายอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่
เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้น
ั ้ วแต่กรณี
กําหนดเวลาหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ าย 1 วัน
1)
อาคารพร้ อมเอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต

กองช่าง

2)

3)

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

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

กองช่าง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
เคลื่อนย้ าย
อาคาร (แบบข.
2)
โฉนดที่ดนิ น.ส. 3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ เคลื่อนย้ าย
อาคารไปไว้ ใน
ที่ดนิ
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ )
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
7) วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
10) ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
11)
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ ท่ จี อดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของ
รถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ห้ ามมิให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื ้นที่หรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้ าออกของรถตามที่ระบุไว้ ในมาตรา (9) 8ดัดแปลงหรื อใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลอื่นดัดแปลงหรื อใช้ ที่
้ ้ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนเว้ นแต่จะได้ รับ
จอดรถที่กลับรถและทางเข้ าออกของรถนันเพื
้ ่อการอื่นทังนี
ใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นข้ อห้ ามตามวรรคหนึง่ ให้ ถือว่าเป็ นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นนั ้
้ อไป
โดยตรงตราบที่อาคารนันยั
้ งมีอยูท่ งนี
ั ้ ้ไม่วา่ จะมีการโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ าออกของรถนันต้
ยังบุคคลอื่นหรื อไม่ก็ตาม
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1 วัน
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตดัดแปลง
1)
พร้ อมเอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง

กองช่าง

2)

3)

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.4) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

กองช่าง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
บัตรประจําตัว
ธรรมดา
1) ประชาชน
)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิตบิ คุ คล)
2)
บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขออนุญาต
ดัดแปลงหรื อใช้ ที่
จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้ าออก
ของรถเพื่อการ
อื่น (แบบข. 4)
โฉนดที่ดนิ น.ส. 3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ที่ให้ ใช้ เป็ นที่จอด
รถ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ )
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

ที่

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณ (กรณี
เป็ นสิง่ ที่สร้ างขึ ้น
เป็ นอาคารเพื่อใช้
เป็ นที่จอดรถ)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
(กรณีที่เป็ นสิง่ ที่
สร้ างขึ ้นเป็ น
อาคารเพื่อใช้ เป็ น
ที่จอดรถ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
8) ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
9)
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและ
10)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
11)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ (กรณี

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ที่เป็ นสิง่ ที่สร้ าง
ขึ ้นเป็ นอาคาร
เพื่อใช้ เป็ นที่จอด
รถ)
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
หรื อดัดแปลง
12) อาคารหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคารหรื อ
เปลี่ยนการใช้
อาคาร

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110)
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่
โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา
21 21/05/2558 15:21
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่
เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้น
ั ้ วแต่กรณี
กําหนดเวลาหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์ดดั แปลง 1 วัน
1)
อาคารพร้ อมเอกสาร
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

กองช่าง

2)

3)

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา

4)

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

กองช่าง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ ง
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ 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

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
10)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.
2528)
รายการคํานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชื่อ
11) เจ้ าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
ก่อสร้ างชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ ้าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
12)
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
13)
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

เหล็กเสริ มหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
14) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
15) ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
16) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

ที่

19)

20)

21)

22)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ ้าเสียและ
การระบายนํ ้าทิ ้ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110)
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลีย่ นการใช้ อาคารตามมาตรา 33
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 25 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารตาม
มาตรา 33 21/05/2558 16:40
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารซึง่ ไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้ หรื อยินยอมให้
บุคคลใดใช้ อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ สําหรับกิจการหนึง่ หระสงค์ใช้ เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ สําหรับอีกกิจกรรมหนึง่
จะต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อได้ แจ้ งเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ 1 วัน
กองช่าง
อาคารพร้ อมเอกสาร
1)
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

5 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ

กองช่าง

2)

3)

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)

กองช่าง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ อาคาร
(แบบข. 3)
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายเอกสาร
แสดงการเป็ น
เจ้ าของอาคาร
หรื อผู้ครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ ว)

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
(เฉพาะกรณีที่
การเปลี่ยนแปลง
การใช้ อาคารทํา
ให้ มีการ
เปลี่ยนแปลง
นํ ้าหนักบรรทุก
บนพื ้นอาคาร
มากขึ ้นกว่าที่
ได้ รับอนุญาตไว้
เดิม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณพร้ อม
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

5

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110)
3.ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0

จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
21/05/2558 15:48
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื อ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่า๒เมตรต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นซึง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสัง่ ไม่
อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอในกรณีมีเหตุ
จําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลา
ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้นกําหนดเวลาหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั ้ วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื อ้ ถอน
อาคารพร้ อมเอกสาร

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม

กองช่าง

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

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

กองช่าง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
บัตรประจําตัว
1)
ธรรมดา)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิตบิ คุ คล)
2)
บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตรื อ้ ถอน
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขันตอนวิ
้
ธีการ
และสิง่ ป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื อ้ ถอน
อาคาร (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ รือ้ ถอนอาคาร
ในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
และสําเนา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของอาคาร
(กรณีเจ้ าของ
อาคารเป็ นนิติ
บุคคล)

8)

9)

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
10)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.
2528)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน

1)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
3. ร้องรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรั บประชาชน: การแจ้ งก่ อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0

จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 15:00
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้ างอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ ง
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่
ตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อ
ครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตาม
มาตรา 39ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการก่อสร้ างอาคารตามที่ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่า
การก่อสร้ างอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณ
ของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา 39ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้กฎกระทรวงหรื อ
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหนังสือ
แจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้ งก่อสร้ างอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
1)
แจ้ ง

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

กองช่าง

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

2 วัน

35 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
ก่อสร้ างอาคาร
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กําหนดและ
กรอกข้ อความให้
ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
0

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
9)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
10)
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
11)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.
2528)
รายการคํานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
ก่อสร้ างชื่อ
12)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ ้าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
13) แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง
นาม

1

กรณีอาคารที่เข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
14)
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริ มหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดใน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต

แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
15) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
16) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
17) วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
18) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
19)
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ ้าเสียและ
การระบายนํ ้าทิ ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
20) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริหารส่ วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
3. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
4. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-วันที่พมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว

จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้ งขุดดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ นพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน

8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งขุดดิน 21/05/2558 13:55
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองการบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วนดังนี ้
1.1การดําเนินการขุดดินนันจะต้
้ องเป็ นการดําเนินการในท้ องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถม
ดินใช้ บงั คับได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นซึง่ รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องที่ซงึ่ รัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณี
องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นซึง่ ไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการขุดดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื ้นดินเกิน 3เมตรหรื อมีพื ้นที่ปากบ่อดินเกินหนึง่ หมื่น
ตารางเมตรหรื อมีความลึกหรื อพื ้นที่ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นจะต้ องไม่เป็ นการกระทําที่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้ งการขุดดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ ง

ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้
ถูกต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่มีการแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ ง
ให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภายในเวลาที่กําหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบรับแจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งที่
ถูกต้ อง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งการขุด 1 วัน
ดินตามที่กําหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อมูล

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

5 วัน

กองช่าง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

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

กองช่าง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรณีบคุ คล
ธรรมดา))

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

2)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรณีนิตบิ คุ คล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริ เวณที่
ประสงค์จะ
ดําเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดนิ และที่ดนิ
บริ เวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของที่ดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดนิ ให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

ที่

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีที่ดนิ บุคคล
อื่น
รายการคํานวณ (วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณการขุด
ดินที่มีความลึก
จากระดับพื ้นดิน
เกิน๓เมตรหรื อ
พื ้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ตาํ่ กว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

ที่

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ ติดตังอุ
้ ปกรณ์
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรื อมีพื ้นที่ปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรื อมีความ
ลึกหรื อมีพื ้นที่
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ประกาศกําหนด
ผู้ควบคุมงาน
ต้ องเป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)

1

0

ชุด

-

หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (074 710974)
3. ทางไปรษณีย์ (ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน

8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 16:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ ายอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ ง
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่
ตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อ
ครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตาม
มาตรา 39ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการเคลื่อนย้ ายอาคารตามที่ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่า
การเคลื่อนย้ ายอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณ
ของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้กฎกระทรวงหรื อ
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหนังสือ
แจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

การตรวจสอบเอกสาร

แจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ ง

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

กองช่าง

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

35 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว

หมายเหตุ

ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
เคลื่อนย้ าย
อาคารตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กําหนดกรอก
ข้ อความให้
ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-

ที่

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ )
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

ที่

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีนิตบิ คุ คล
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
10) ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
11)
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (074 710974)
3. ทางไปรษณีย์ (ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
5. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรั บประชาชน: การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 15:36
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ ง
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่
ตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในมาตรา๓๙ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อ
ครบถ้ วนภายใน๗วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ ง
ตามมาตรา๓๙ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่ มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจ
พบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการ
คํานวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้

กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กองช่าง

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ งดัดแปลงอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ ง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

กองช่าง

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

35 วัน

หมายเหตุ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กําหนดและ
กรอกข้ อความให้
ครบถ้ วน
ใบอนุญาตหรือ ใบรับแจ้ ง
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญาต

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ 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 าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อาคาร)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)

1

หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
10)
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
11) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
12)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.
2528)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

รายการคํานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
ก่อสร้ างชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
13) และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ ้าหนักความ
ต้ านทานความ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
14)
ให้ แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริ มหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
15) เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
16) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
17)
ของผู้ประกอบ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
18)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
19) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
20) วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ ้าเสียและ
การระบายนํ ้าทิ ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
22)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน

1)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (074 710974)
3. ทางไปรษณีย์ (ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
5. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้ งถมดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง

5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ นพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน / ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วนดังนี ้
1.1การดําเนินการถมดินนันจะต้
้ องเป็ นการดําเนินการในท้ องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถม
ดินใช้ บงั คับได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นซึง่ รัฐมนตรี ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องที่ซงึ่ รัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณี
องค์การบริหารส่วนท้ องถิ่นซึง่ ไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการถมดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิ ต่างเจ้ าของที่อยูข่ ้ างเคียงและมีพื ้นที่

เกิน 2,000 ตารางเมตรหรื อมีพื ้นที่เกินกว่าที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกําหนดซึง่ การประกาศของเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นจะต้ องไม่เป็ นการขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้ งการถมดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ ง
ภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้
ถูกต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่มีการแจ้ งถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ ง
ให้ แก้ ไขให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจออกคําสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภายในเวลาที่กําหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบรับแจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งที่
ถูกต้ อง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งการถม 1 วัน
ดินตามที่กําหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อมูล

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

5 วัน

กองช่าง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

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

กองช่าง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริ เวณที่
ประสงค์จะ
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดนิ และที่ดนิ
บริ เวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

-

1

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ ง
การถมดิน

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดนิ ให้
ก่อสร้ างอาคาร
ในที่ดนิ )
-

ที่

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือยินยอม ของเจ้ าของที่ดนิ
กรณีที่ดนิ บุคคล
อื่น
รายการคํานวณ (กรณีการถมดิน
ที่มีพื ้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตังแต่
้ 2 เมตรขึ ้น
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ตาํ่ กว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพื ้นที่
เกิน 2,000
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกร

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

ชุด

-

ที่

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดิน
ที่มีพื ้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตังแต่
้ 2 เมตรขึ ้น
ไปต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ แจ้ งการถมดิน

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับฉบับละ 500 บาท

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (074 710974)
3. ทางไปรษณีย์ (ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักด์
นางสุดา หรันหลัง

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน

8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏ
กระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 15:57
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทีจ่ ะดําเนิ นการรื ้อถอนอาคาร /ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื อ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่า 2เมตรโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดําเนินการ
แจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการ
แจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีท่ีเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูล
หรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่
ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าวและ
ภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการรื อ้ ถอนอาคารตามที่ได้
แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการรื อ้ ถอนอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณของอาคารที่ได้ ย่ืนไว้ ตามมาตรา 39ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารจ่าย 1 วัน
กองช่าง
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
1)
แจ้ ง
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

2 วัน

กองช่าง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้ ง
และมีหนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ ง
ทราบ

12 วัน

กองช่าง

2)

3)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
เอกสาร
จํ
า
นวนเอกสาร
หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยัน
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
สํ
า
เนา
ตัวตน
บัตร
0
1
ฉบับ
1) ประจําตัว
ประชาชน

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)

รายการ
หน่ วยงานภาครัฐ
ที่ เอกสาร
ยืนยัน
ผู้ออกเอกสาร
ตัวตน
หนังสือ 0
2) รับรองนิติ
บุคคล

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

แบบการแจ้ งรื อ้ ถอน
อาคารตามที่เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นกําหนดและกรอก
ข้ อความให้ ครบถ้ วน
หนังสือรับรองของวิศวกร ผู้ออกแบบขันตอนและสิ
้
ง่
ป้องกันวัสดุหล่นในการ
รื อ้ ถอนอาคาร (กรณี
อาคารมีลกั ษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค. 1 ขนาดเท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อมเจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรองสําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู ออนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ รือ้ ถอนอาคารในที่ดนิ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรื อใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ
และประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย) พร้ อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ
ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้ าน
ของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

1

-

1

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

8)

9)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเป็ นผู้
ควบคุมงานของวิศวกรผู้
ควบคุมการรื อ้ ถอนพร้ อม
สําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกรควบคุมงาน)
แผนผังบริ เวณแบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้ อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.lamson.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 074 710974)
3. ทางไปรษณีย์ (องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110

4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่
โดย

คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งรื อ้ ถอนบ้ าน หรือบ้ านถูกทําลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

ชื่อกระบวนงาน : การแจ้ งรื อถอนบ้
้้
าน หรื อบ้ านถูกทําลาย
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทําทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มถึงฉบับที ่ 5
พ.ศ. 255
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
้้
าน หรื อบ้ านถูกทําลาย
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งรื อถอนบ้
(ระเบียบ ข้ อ 34 และ ข้ อ 35) 02/06/2558 14:18
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผ้ ◌ูร้ อง คือ ผู้ที่มีความประสงค์จะแจ้ งการรื น้ บ้ าน หรือแจ้ งบ้ านถูกทําลาย
2. ระยะเวลาการแจ้ ง ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการรื อ้ ถอน หรื อบ้ านถูกทําลาย
3. เงื่อนไข
1.
2.
3.
4.
5.

(1) กรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าการแจ้ งเป็ นไปโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ระเบียบ หรื อโดยอําพราง หรือโดยมี
รายการข้ อความผิดจากความเป็ นจริ ง ให้ นายทะเบียนดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริง สอบสวนพยาน
บุคคล พยานแวดล้ อม และพิจารณาให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้ อนหรื อข้ อสงสัยในแนวทางการปฏิบตั ิ ข้ อกฎหมาย หรื อการตรวจสอบเอกสารสําคัญ

ต้ องดําเนินการหารื อมายังสํานักทะเบียนกลาง ให้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน (ทังนี
้ ้ การหารื อ
ต้ องส่งให้ สาํ นักทะเบียนกลาง ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่รับเรื่ อง) โดยส่งผ่านสํานักทะเบียนจังหวัด เพื่อส่ง
ให้ สํานักทะเบียนกลาง เพื่อตอบข้ อหารื อดังกล่าวต่อไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
กองช่าง
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าหน้ าที่รับเรื่ องคําขอ และ 10 นาที
ตรวจสอบหลักฐานการยื่น
1)
ประกอบพิจารณาใน
เบื ้องต้ น
การพิจารณา
2)

นายทะเบียนพิจารณา รับ
แจ้ ง/ไม่รับแจ้ ง และแจ้ งผล
การพิจารณา

10 นาที

กองช่าง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

0

ฉบับ

-

หมายเหตุ
-

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สําเนาทะเบียน
บ้ านฉบับเจ้ า
บ้ าน ท.ร. 14

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิ่น

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ โทร. 1567
หมายเหตุ
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ส่วนสวัสดิการ องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
22/05/2558 16:47
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ ยื่นคําขอต่อผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีผ้ ลู าํ เนาอยูก่ รณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้ หลักเกณฑ์ผ้ มู ีสทิ ธิจะได้ รับเงิน
สงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
1.
2.
3.
4.
5.

2. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี ้ยงตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ที่มีปัญหา
ซํ ้าซ้ อนหรื อผู้ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการ
พิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณที่ทําการองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยูค่ ณ
ุ สมบัตวิ า่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดย
พิจารณาจากความเดือดร้ อนเป็ นผู้ที่มีปัญหาซํ ้าซ้ อนหรื อเป็ นผู้ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยาก
ต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัตติ ามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความ
ประสงค์ตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
45 นาที
ส่วนสวัสดิการ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
1)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

ส่วนสวัสดิการ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการ

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

ส่วนสวัสดิการ

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

ส่วนสวัสดิการ

3)

4)

5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

3 วัน

7 วัน

หมายเหตุ

1. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
2. กรณีมี
ข้ อขัดข้ องเกี่ยวกับ
การพิจารณา
ได้ แก่สภาพความ
เป็ นอยูค่ ณ
ุ สมบัติ
หรื อข้ อจํากัดด้ าน
งบประมาณ
จะแจ้ งเหตุขดั ข้ อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ ผ้ ู
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด

ที่

1)

2)

3)

4)

14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
1
ชุด
พร้ อมสําเนา
1
1
ชุด
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
0
ฉบับ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

หมายเหตุ
-

-

-

ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
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) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล
โทร 074 710974
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่
โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยความ
พิการ 22/05/2558 11:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการลงทะเบียนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปณที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลําเนาหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสทิ ธิจะได้ รับเงินเบี ้ยความพิการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3.มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเองหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ
หรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณีในกรณีที่คนพิการเป็ นผู้เยาว์ซงึ่ มี
ผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้
อนุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้ รับเงินเบี ้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้
ถือว่าเป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี ้ยความพิการตามระเบียบนี ้แล้ ว
3. กรณีคนพิการที่มีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยความพิการได้ ย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี ้ยความ
พิการต้ องไปแจ้ งต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ย
20 นาที
ส่วนสวัสดิการ
ความพิการใน
สังคม
1)
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

บัตรประจําตัวคน พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริ มการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้ อม
สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เงินเบี ้ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณียื่นคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณีที่คน
พิการเป็ นผู้เยาว์
ซึง่ มีผ้ แู ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หรื อคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์
หรื อผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณีการ
ยื่นคําขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการ
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์

20/07/2558

สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักด์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุ 22/05/2558 15:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน / ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.
2.
3.
4.
5.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นพ.ศ. 2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ี่จะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปใน
ปี งบประมาณถัดไปและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปซึง่ ได้ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นได้ แก่ผ้ รู ับบํานาญเบี ้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สงู อายุที่อยูใ่ น
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นผู้ได้ รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ ประจําหรื อ
ผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดให้ เป็ นประจํายกเว้ นผู้พกิ ารและผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นพ.ศ. 2548 ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุผ้ สู งู อายุจะต้ องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.รับเงินสดด้ วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล
ที่ได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐาน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศ
กําหนดด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นดําเนินการได้
2.กรณีผ้ สู งู อายุที่ได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ให้ ถือว่าเป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี ้แล้ ว
3.กรณีผ้ สู งู อายุที่มีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุต้องไปแจ้ ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ยยัง 20 นาที
ชีพผู้สงู อายุใน
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรื อผู้รับ
มอบอํานาจ

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการ
สังคม

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา

1

1

หมายเหตุ

ชุด

หมายเหตุ
-

ที่
2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้ อม

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
19. หมายเหตุ

-วันที่พมิ พ์
20/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
นายอราม เกื ้อเดช
อนุมัตโิ ดย
นายอาหมัด เวชศักดิ์
เผยแพร่ โดย
นางสุดา หรันหลัง
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้ างประจําของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จปกติหรื อบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับบําเหน็จปกติหรื อบําเหน็จรายเดือน
ของลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 26/05/2558 14:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ- ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน//ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.

หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้ างประจําเป็ นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างประจําที่ออก
จากงานโดยต้ องมีระยะเวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี บริบรู ณ์เมื่อพ้ นหรื อออกจากงานด้ วยเหตุในข้ อ 6 (3)
ถึง (16) และกรณีทํางานเป็ นลูกจ้ างประจําไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบรู ณ์และลาออกจากงานด้ วยเหตุในข้ อ 6 (1)
และ (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยบําเหน็จลูกจ้ างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
้ 25 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป
2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจ้ างประจําผู้มีสทิ ธิรับบําเหน็จปกติโดยมีเวลาทํางานตังแต่
จะขอรับบําเหน็จรายเดือนแทนบําเหน็จปกติได้ โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริ่มตังแต่
้ วนั ที่ลกู จ้ างประจําออกจาก
งานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
4. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
กองคลัง
การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้ างประจําผู้มีสทิ ธิยื่น
3 ชัว่ โมง
เรื่ องขอรับบําเหน็จปกติหรื อ
บําเหน็จรายเดือนพร้ อม
1)
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่สงั กัดและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ครบถ้ วนจองเอกสาร
หลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

กองคลัง

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถิ่นหรื อผู้รับมอบอํานาจ
พิจารณาสัง่ จ่ายเงิน
บําเหน็จปกติหรื อบําเหน็จ
รายเดือนโดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นแจ้ ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้ างประจําต่อไป

กองคลัง

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
บําเหน็จปกติหรื อ
บําเหน็จราย
เดือนลูกจ้ าง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
ปกติหรื อบําเหน็จ
รายเดือนลูกจ้ างที่
หน่วยงานต้ น
สังกัด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน- องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จปกติหรื อบําเหน็จรายเดือนลูกจ้ าง
19. หมายเหตุ
-วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ มพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจ้ งจัดตังสถานที
้
่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 21/05/2558 09:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน / ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการผู้ใดประสงค์ขอจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรื อ
พื ้นที่ใดซึง่ มีพื ้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็ นการขายของในตลาดต้ องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งทังนี
้ ้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ งสามารถดําเนินกิจการได้ ทนั ทีหลังจาก
ยื่นคําขอโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์ มที่กฎหมายกําหนดพร้ อมทังเอกสารประกอบการแจ้
้
งตามข้ อกําหนด
ของท้ องถิ่นณกลุม่ /กอง/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ (ระบุ)
2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้ องยื่นเอกสารที่ถกู ต้ องและครบถ้ วน
(2) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่
ราชการส่วนท้ องถิ่นกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดของท้ องถิ่น....
หมายเหตุ: ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ ว
เสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ขอรับหนังสือรับรองการ 15 นาที
กองคลัง
(1. ระยะให้ บริการ
แจ้ งยื่นคําขอแจ้ งจัดตัง้
ส่วนงาน/
สถานที่จําหน่ายอาหารและ
หน่วยงานที่
สถานที่สะสมอาหารพื ้นที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
1)
ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ไปตามบริบทของ
พร้ อมหลักฐานที่ท้องถิ่น
ท้ องถิ่น)
กําหนด

การตรวจสอบเอกสาร
2)

เจ้ าหน้ าที่ออกใบรับแจ้ ง

30 นาที

กองคลัง

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. กฎหมาย
กําหนดต้ องออก
ใบรับแจ้ งภายใน
วันที่ได้ รับแจ้ ง)
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่ โมง
กรณีการแจ้ งไม่ถกู ต้ อง/
ครบถ้ วนเจ้ าหน้ าที่แจ้ งต่อผู้
ยื่นคําขอแจ้ งแก้ ไข/เพิ่มเติม
เพื่อดําเนินการหากไม่
สามารถดําเนินการได้ ใน
ขณะนันให้
้ จดั ทําบันทึก
ความบกพร่องและรายการ
เอกสารหรื อหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้ รับแจ้ งโดยให้
เจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอลง
นามไว้ ในบันทึกนันด้
้ วย

กองคลัง

-

ออกหนังสือรับรองการแจ้ ง/ 5 วัน
การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นสุด
1. กรณีออกหนังสือ
รับรองการแจ้ ง

กองคลัง

3)

4)

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. หากผู้แจ้ งไม่
แก้ ไขหรื อไม่สง่
เอกสารเพิม่ เติม
ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที่
ได้ รับการแจ้ งที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร่องให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นมี
อํานาจสัง่ ให้ การ
แจ้ งของผู้แจ้ งเป็ น
อันสิ ้นสุด)
(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งทราบ
เพื่อมารับหนังสือรับรองการ
แจ้ ง
2. กรณีการแจ้ งเป็ นอัน
สิ ้นสุด
แจ้ งคําสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอัน
สิ ้นสุดแก่ผ้ แู จ้ งทราบพร้ อม
แจ้ งสิทธิการอุทธรณ์

-

5)

ชําระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คําสัง่ ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ ง)
แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอแจ้ งมา
ชําระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและระยะเวลาที่
ท้ องถิ่นกําหนด (สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารพื ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร)

หมายเหตุ

ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น)

กองคลัง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

(1. ระยะเวลา
ให้ บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ ระบุ
ไปตามบริบทของ
ท้ องถิ่น
2. กรณีไม่ชําระ
ตามระยะเวลาที่
กําหนดจะต้ องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ ้นอีก
ร้ อยละ 20 ของ
จํานวนเงินที่ค้าง
ชําระ)

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
สําเนาทะเบียน บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

ใบมอบอํานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง การเป็ นผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล

1

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)

3)

4)

5)

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้ องถิ่นประกาศ
กําหนด)

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

2)

เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกําหนด

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) อัตราค่ าธรรมเนียมหนังสือรับการแจ้ งจัดตัง้ สถานที่จาํ หน่ ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พืน้ ที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่ เกิน 1,000 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ระบุตามข้อกําหนดของท้องถิ่ น)
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ที่ทาํ การองค์ การบริหารส่ วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร
074 710974
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอแจ้ งจัดตังสถานที
้
่จําหน่ายอาหารหรื อสถานที่สะสมอาหาร
(เอกสาร/แบบฟอร์ มเป็ นไปตามข้อกําหนดของท้องถิ่ น)
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์
แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์

เผยแพร่
โดย

นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีป้าย
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ภาษี ป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษี ป้าย 26/05/2558 16:15
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการองค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน / ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตภิ าษี ป้ายพ.ศ. 2510 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับชําระ
ภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรื อเครื่ องหมายที่ใช้ เพื่อการประกอบการค้ าหรือประกอบกิจการอื่นหรื อโฆษณา
การค้ าหรื อกิจการอื่นเพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล) ประชาสัมพันธ์ขนตอนและวิ
ั้
ธีการ
เสียภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้าย (ภ.ป. 1)
3. เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้ งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.
3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้ าของป้ายชําระภาษีทนั ทีหรื อชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้ าของป้ายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมิน) ต้ องชําระภาษี
และเงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถิ่นได้ ภายใน 30
วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินเพื่อให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งให้ ผ้ เู สียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5)
ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตภิ าษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติม
ได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อ
ยื่นเอกสารเพิม่ เติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ ว
เห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจ้ าของป้ายยื่นแบบแสดง 1 วัน
กองคลัง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
1)
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐาน

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี )

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้ งการ
ประเมินภาษี

กองคลัง

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัตวิ ิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)

การพิจารณา

เจ้ าของป้ายชําระภาษี

กองคลัง

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้ รับแจ้ งการ
ประเมิน (กรณี
ชําระเกิน 15 วัน
จะต้ องชําระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด)

2)

3)

หมายเหตุ

15 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรที่ออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
แผนผังแสดง
สถานที่ตงหรื
ั้ อ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปี ที่ตดิ ตัง้
หรื อแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสําเนาใบ
ทะเบียนการค้ า
สําเนาทะเบียน
พาณิชย์สาํ เนา
ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้ อม
สําเนา
สําเนา
ใบเสร็ จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ ามี)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)
19. หมายเหตุ

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช
นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บชําระภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การรับชําระภาษี โรงเรื อนและที่ดนิ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาษี โรงเรื อนและทีด่ ิ นพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ
25/05/2558 16:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (-)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตภิ าษีโรงเรื อนและที่ดนิ พ.ศ. 2475 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่ในการรับ
ชําระภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ จากทรัพย์สนิ ที่เป็ นโรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างอย่างอื่นๆและที่ดนิ ที่ใช้ ตอ่ เนื่องกับ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
โรงเรื อนหรื อสิง่ ปลูกสร้ างอย่างอื่นนันโดยมี
้
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขนตอน
ั้
และวิธีการชําระภาษี
2. แจ้ งให้ เจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2)
3. เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ และแจ้ งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรับชําระภาษี (เจ้ าของทรัพย์สนิ ชําระภาษีทนั ทีหรื อชําระภาษีภายใน
กําหนดเวลา)
6. เจ้ าของทรัพย์สนิ ดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินกรณีที่เจ้ าของทรัพย์สนิ
ชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะต้ องชําระเงินเพิม่ ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผ้ รู ับประเมิน (เจ้ าของทรัพย์สนิ ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ตอ่ ผู้บริ หารท้ องถิ่นได้
ภายใน 15 วันนับแต่ได้ รับแจ้ งการประเมินโดยผู้บริหารท้ องถิ่นชี ้ขาดและแจ้ งเจ้ าของทรัพย์สนิ ทราบภายใน
30 วันนับจากวันที่เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติม
้ ้ รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน
ได้ ในขณะนันผู
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม
ได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
10. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
11.จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของทรัพย์สนิ ยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สนิ
(ภ.ร.ด.2) เพื่อให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สนิ
ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้ งการประเมินภาษี ให้
เจ้ าของทรัพย์สนิ ดําเนินการ
ชําระภาษี

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ

-

1

1

ชุด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันนับแต่
ผู้รับบริการมายื่น
คําขอ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.
2) (ตาม
พระราชบัญญัตวิ ิธี
ปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครองฯ)

หมายเหตุ
-

ที่
2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์
โรงเรื อนและที่ดนิ
พร้ อมสําเนาเช่น
โฉนดที่ดนิ
ใบอนุญาตปลูก
สร้ างหนังสือ
สัญญาซื ้อขาย
หรื อให้ โรงเรื อนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้ อมสําเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้ าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิม่
หรื อใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้ าของฝ่ าย
สิง่ แวดล้ อม
สัญญา
เช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

ที่

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล) พร้ อม
สําเนา
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน อําเภอละงู จังหวัดสตูล โทร 074 710974
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้ งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคําร้ องขอให้ พจิ ารณาการประเมินภาษี
โรงเรื อนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. 9)
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นายอราม เกื ้อเดช

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

นายอาหมัด เวชศักดิ์
นางสุดา หรันหลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน
เรื่อง การใช้คู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสนได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยประกอบด้วยงานบริการ ๒๖ กระบวนงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ .)ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์ พศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด.
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๒การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ .
พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๓การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. .
๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา
๔การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทําลาย .
๕การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร .
๖การขอรับใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา ๓๒ .
๗การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน .
๘การขอ .อนุญาตก่อสร้างอาคารตาม มาตรา ๒๑
๙การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร .

๑๐– การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า . ออก ของรถ เพื่อ
การอื่นตาม มาตรา ๓๔
๑๑การอนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ .
๑๒การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓ .
๑๓กา .รขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒
๑๔การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ .
๑๕การแจ้งขุดดิน .
๑๖การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ .
๑๗การแจ้งดัดแปลงอาคารตาม มาตรา ๓๙ ทวิ .
๑๘การแจ้งถมดิน .
๑๙การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ .
๒๐ .การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
๒๑การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ .
๒๒การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ .
๒๓การรับชําระภาษีป้าย .
๒๔การรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน .
๒๕ .การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒๖การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําองค์กรปกครองส่วน .
ท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการจึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)
(นายอาหมัด เวชศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน

