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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็น
การขายของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่
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รับผิดชอบ (ระบุ)
2.เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น )
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
15 นาที
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตรพร้อม
หลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

3)

4)

หมายเหตุ

4/6

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

( กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

จัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสม
อาหารพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตรแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์

-

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
2)
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ฉบับ
3) บุคคล

หมายเหตุ
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)

-

1

1

ฉบับ

หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

-

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )
(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่น
สาเนา
ใบอนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้างอาคาร
ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุม
อาคารของสถาน
ประกอบการ
ใบรับรองแพทย์ ของผู้ขอรับ

0

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

0

ฉบับ

(เอกสารและ
หลักฐานอื่นๆ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตผู้ช่วย
จาหน่ายอาหาร
และผู้ปรุงอาหาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ตามที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนด )

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียม0 บาท

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
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พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นคาขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่นณองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
2. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น )
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (แต่ละประเภท
กิจการ) พร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นกาหนด

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ 1 ชั่วโมง
ถูกต้องของคาขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคา
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดาเนินการหากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในขณะนั้นให้
จัดทาบันทึกความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

15 นาที

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้าน 20 วัน
สุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

-

การแจ้งคาสั่งออก
8 วัน
ใบอนุญาต/คาสั่งไม่
อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาต
แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ
มารับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
หากพ้นกาหนดถือว่าไม่
ประสงค์จะรับใบอนุญาต
เว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้
ตัวอันสมควร

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

3)

4)

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

( กรณีไม่ชาระ
ตามระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของ
จานวนเงินที่ค้าง
ชาระ)

2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ในแต่
ละประเภทกิจการ) แก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์

-

5)

ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมี 1 วัน
คาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มี
ข้อกาหนดของท้องถิ่น )

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

2)
3)
4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
ใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการ
มอบอานาจ)
หลักฐานที่แสดง
การเป็นผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช่าหรือสิทธิอื่น
ใดตามกฎหมาย
ในการใช้
ประโยชน์สถานที่
ที่ใช้ประกอบ
กิจการในแต่ละ
ประเภทกิจการ
หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุม

0

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

3)

อาคารที่แสดงว่า
อาคารดังกล่าว
สามารถใช้
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได้
สาเนา
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในแต่
ละประเภท
กิจการเช่น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ.
2522 พ.ร.บ.
โรงแรมพ.ศ.
2547 พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน่านนา
ไทยพ.ศ. 2546
เป็นต้น
เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่
กฎหมาย
กาหนดให้มีการ
ประเมินผล

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

5)

กระทบเช่น
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
(EIA) รายงาน
การประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ (HIA)
ผลการตรวจวัด คุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อม (ใน
แต่ละประเภท
กิจการที่กาหนด)
ใบรับรองแพทย์ และหลักฐาน
แสดงว่าผ่านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการที่
เกี่ยวข้องกับ
อาหาร)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับละไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
ปี (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ)
ค่าธรรมเนียม0 บาท
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของอปท.พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. ๒๕๔๘
กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคาขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลาเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้
อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
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1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
45 นาที
องค์การบริหาร สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
ส่วนตาบลบ้าน
อานาจยื่นคาขอพร้อม
แพนอาเภอเสนา
เอกสารหลักฐานและ
จังหวัด
1)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
พระนครศรีอยุธย
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
า
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบัติของผู้ที่

3 วัน

2)

3)

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ประสงค์รับการสงเคราะห์

การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัติพร้อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

4)

5)

7 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 13 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสาเนา
(กรณีที่ผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมการปกครอง

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ฝากธนาคาร
พร้อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)
16.ค่าธรรมเนียม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จตกทอดเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือน
หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
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2. การจ่ายบาเหน็จตกทอดจ่ายเป็นจานวน 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ลูกจ้างประจาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับ
บาเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณีมากกว่า 1 คนให้กาหนดส่วนให้ชัดเจนกรณีมิได้กาหนดส่วนให้ถือว่าทุก
คนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนที่เท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจาของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง 3 ชั่วโมง
ขอรับบาเหน็จตกทอดพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจา
รับบาเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลักฐาน

การพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จตกทอดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิฯ
ต่อไป

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาขอรับ
1
บาเหน็จตกทอด
1) ลูกจ้างประจา

2)

3)

4)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัว
ผู้รับบาเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้างประจา
ของราชการส่วน
ท้องถิ่น (ถ้ามี)
หนังสือรับรอง
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

0

1

ฉบับ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคา
ขอรับบาเหน็จตก
ทอดลูกจ้างประจา
ที่หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้เงินคืนแก่หน่วย
การบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
-
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอดลูกจ้างประจา 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จปกติของลูกจ้างประจาเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาที่ออกจากงานโดย
ต้องมีระยะเวลาทางานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทางาน
เป็นลูกจ้างประจาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2/4

2. กรณีบาเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิรับบาเหน็จปกติโดยมีเวลาทางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะขอรับ
บาเหน็จรายเดือนแทนบาเหน็จปกติได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
4. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
เรื่องขอรับบาเหน็จปกติหรือ
บาเหน็จรายเดือนพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนจองเอกสาร
หลักฐาน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จปกติหรือบาเหน็จ
รายเดือนโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้างประจาต่อไป

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
1)
บำเหน็จปกติหรือ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บำเหน็จรำย
เดือนลูกจ้ำง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ปกติหรือบำเหน็จ
รำยเดือนลูกจ้ำงที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือนลูกจ้าง

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาของอปท.ถึงแก่กรรม)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จปกติกรณีของลูกจ้างประจาที่ได้ทางานเป็น
ลูกจ้างประจาไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ถึงแก่ความตายถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้น
เนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบาเหน็จปกติให้แก่
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 7 และข้อ 8
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ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและ
ไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่า
ผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสอง
ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคา
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
องค์การบริหาร (
บาเหน็จปกติพร้อมเอกสาร
ส่วนตาบลบ้าน )
ต่อองค์กรปกครองส่วน
แพนอาเภอเสนา
ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจา
จังหวัด
1)
สังกัดและเจ้าหน้าที่
พระนครศรีอยุธย
ตรวจสอบความถูกตองของ
า
เอกสารหลักฐาน
การพิจารณา
2)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

การพิจารณา

3)

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จปกติโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ทายาทต่อไป

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคำ
บำเหน็จปกติ
ขอรับบำเหน็จ
1) ลูกจ้ำง
ปกติลูกจ้ำงที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
2) หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
กำรใช้เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น

3)

ใบมรณบัตร

กรมกำรปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
หนังสือรับรองกำร
ใช้เงินคืนแก่หน่วย
กำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
- แบบคาขอรับบาเหน็จปกติ -ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ )
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบาเหน็จพิเศษให้จ่าย
บานาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
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2. กรณีทายาทลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
องค์การบริหาร (
บาเหน็จพิเศษพร้อม
ส่วนตาบลบ้าน )
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
แพนอาเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด
ที่ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้าง
พระนครศรีอยุธย
ชั่วคราวสังกัดและเจ้าหน้าที่
า
1)
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
อานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จพิเศษและให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ทายาทต่อไป

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคำ
บำเหน็จพิเศษ
ขอรับบำเหน็จ
1)
ลูกจ้ำง
พิเศษลูกจ้ำงที่
หน่วยงำนต้น
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
กำรใช้เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น

3) ใบมรณบัตร
16.ค่าธรรมเนียม

กรมกำรปกครอง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
สังกัด)
(ขอรับหนังสือ
รับรองกำรใช้เงิน
คืนแก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
-

ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1. แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลยนอกจากจะได้บาเหน็จปกติแล้วให้ได้รับ
บาเหน็จพิเศษอีกด้วยเว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของ
ตนเอง
2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จปกติ
1.
2.
3.
4.
5.
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3. กรณีหากลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
5. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้าง 3 ชั่วโมง
องค์การบริหาร (
ชั่วคราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ส่วนตาบลบ้าน )
ขอรับ
แพนอาเภอเสนา
บาเหน็จพิเศษพร้อม
จังหวัด
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
พระนครศรีอยุธย
1)
ส่วนท้องถิ่น
า
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

ระยะเวลา
ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จพิเศษโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ลูกจ้างประจา
หรือลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
-

1

ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทำง
2) รำชกำรรับรองว่ำ
ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
16.ค่าธรรมเนียม

1

1)

แบบคำขอรับ
บำเหน็จพิเศษ
ลูกจ้ำง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
พิเศษลูกจ้ำงที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
-

ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษลูกจ้าง

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย
2. ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบาเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่
วันที่ลูกจ้างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
1.
2.
3.
4.
5.
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ภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
องค์การบริหาร (
เรื่องขอรับบาเหน็จพิเศษ
ส่วนตาบลบ้าน )
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อ
แพนอาเภอเสนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด
1)
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
พระนครศรีอยุธย
ตรวจสอบความครบถ้วน
า
ของหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูก
ต้องและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา

องค์การบริหาร (
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน

องค์การบริหาร

2)

3)

8 วัน

(
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างประจา
ต่อไป

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนตาบลบ้าน )
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคำ
บำเหน็จพิเศษ
ขอรับบำเหน็จ
รำยเดือนลูกจ้ำง
พิเศษรำยเดือน
1)
ลูกจ้ำงที่
หน่วยงำนต้น
สังกัด)
ใบรับรองของ
1
0
ฉบับ
แพทย์ที่ทำง
2) รำชกำรรับรองว่ำ
ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
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16.ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง,ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะกอสร้างอาคารตองได้รับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

1)

2)

3)

4)

35 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาขอ
1
0
ชุด
อนุญาตก่อสร้าง
1)
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดที่ดินน.ส.3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
2)
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
-

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

6/8

ที่

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
กรณีอาคารที่เข้า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่า

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของผู้ออกแบบ
ของสถาปนิกผู้
และควบคุมงาน)
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
10) ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
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17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองได้รับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ

1)

2)

3)

4)

35 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร (น.1)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
คาขออนุญาต
1
0
ชุด
เคลื่อนย้าย
1)
อาคาร (แบบข.
2)
โฉนดที่ดินน.ส. 3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1 ขนาด
2)
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
-

-
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ที่

3)

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ใน
ที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบ
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
ของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
10) ที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
11) ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
16.ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารตองได้รับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้
รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

1)

2)

3)

4)

35 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาขอ
1
0
ชุด
อนุญาตก่อสร้าง
1)
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
2) เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบ
รับแจ้ง
3) โฉนดที่ดินน.ส.3 0
1
ชุด

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

(เอกสารในส่วน
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
9) วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ 10)
แบบแปลน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
11) ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
12)
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:พรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่
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ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรื้อถอน
1 วัน
องค์การบริหาร อาคารพร้อมเอกสาร
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
1)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
องค์การบริหาร พิจารณาเอกสาร
ส่วนตาบลบ้าน
ประกอบการขออนุญาต
แพนอาเภอเสนา
2)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
องค์การบริหาร ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตาบลบ้าน
ประโยชน์ที่ดินตาม
แพนอาเภอเสนา
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
จังหวัด
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
พระนครศรีอยุธย
จัดทาผังบริเวณแผนที่
า
3)
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
4)

การลงนาม/

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

35 วัน

องค์การบริหาร

-

3/8

ที่

ประเภทขั้นตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาขอ
1
0
ชุด
อนุญาตรื้อถอน
1)
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของผู้ประกอบ
2)
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

7)

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประชาชน
และสาเนา
ทะเบียนของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของ
อาคารเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
แบบแปลน
ของผู้ออกแบบ
รายการประกอบ
และควบคุมงาน)
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
9)
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
16.ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
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17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2)

ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด ) บริษัทจากัดและ
บริษัทมหาชนจากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด ) บริษัทจากัดและบริษัทมหาชน
จากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ .ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด ) บริษัทจากัดและบริษัท
มหาชนจากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริหาร 1)
เอกสาร/แจ้งผล
ส่วนตาบลบ้าน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคา
ขอ

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

หมายเหตุ
(สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้ขอ
จดทะเบียนพร้อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
สาเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ระบุ
วัตถุประสงค์
ตามที่ขอจด
ทะเบียนพร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ต้นฉบับ)
หนังสือให้ความ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน
สาเนาทะเบียน บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กิจและสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จาหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทา
9)
บันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจานวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐานหรือ
หนังสือชี้แจงการ
ประกอบอาชีพ
10)
หุ้นส่วนจาพวก
ไม่จากัดความรับ
ผิดหรือกรรมการ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ผู้มีอานาจของ
ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่
กรณี
16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
ค่าธรรมเนียม50 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสารชุดละ
ค่าธรรมเนียม30 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ร้องเรียนต่อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจกาารค้ากระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ(0-2547-4446-7)
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2555
8) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ .ศ. 2549
10) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0นาที
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9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริหาร เอกสาร/แจ้งผล
ส่วนตาบลบ้าน
1)
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 15 นาที
/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ/จัดเตรียมใบสาคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สาเนาเอกสาร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคา
ขอ

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
าเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(สาเนาบัตร
1)
ประชาชน
ประจาตัวของผู้
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
เป็นหุ้นส่วนทุกคน
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือหรือ
สัญญาจัดตั้งห้าง
หุ้นส่วนสามัญ
หรือคณะบุคคล
หรือกิจการร่วม
ค้า
หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหญ่
สาเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือผู้ขอ
เลขที่บ้านหรือ
สาเนาสัญญาเช่า
โดยมีผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดงที่ตั้ง สานักงานแห่ง
ใหญ่และสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
(ถ้ามี)
สาเนาบัตร
กรมการปกครอง
ประจาตัวของ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือ
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จาหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จานวนเงินทุน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทา
บันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจานวน
เงินทุนก็ได้
หลักฐานหรือ
หนังสือชี้แจงการ
ประกอบอาชีพ
หุ้นส่วนจาพวก
ไม่จากัดความรับ
10)
ผิดหรือกรรมการ
ผู้มีอานาจของ
ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทแล้วแต่
กรณี
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
รายการจด
การค้า
ทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนจด
11) ทะเบียน (ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลห้าง
หุ้นส่วนจากัด
บริษัทจากัดหรือ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณีเป็น
กิจการร่วมค้า)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บริษัทมหาชน
จากัดแล้วแต่
กรณี)
16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
ค่าธรรมเนียม50 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสารชุดละ
ค่าธรรมเนียม30 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นบุคคลธรรมดา
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2499
2) พ.ร.ฎ. กาหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. 2546
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่า
ด้วยทะเบียนพาณิชย์
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 93 (พ.ศ. 2520) เรื่องกาหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสานักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
พาณิชย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ .ศ. 2555
9) คาสั่งสานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และ
เลขคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499
11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกาหนดแบบพิมพ์พ .ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0นาที
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9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอานาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคาขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคาขอจดทะเบียน
4. แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอานาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลด
จาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก
ดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร นายทะเบียนตรวจพิจารณา 30 นาที
องค์การบริหาร เอกสาร/แจ้งผล
ส่วนตาบลบ้าน
1)
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชาระ
ค่าธรรมเนียม

5 นาที

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม
ใบสาคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง/สาเนา
เอกสาร

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสาร 10 นาที
และลงนาม/มอบใบ
ทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคา
ขอ

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 60 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
าเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
(พร้อมลงนาม
1)
ประชาชน
รับรองสาเนา
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ที่

2)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
ถูกต้อง)
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คาขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (แบ
บทพ.)
หนังสือให้ความ
ยินยอมให้ใช้
สถานที่ตั้ง
สานักงานแห่ง
ใหญ่โดยให้
เจ้าของร้านหรือ
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ลงนาม
และให้มีพยานลง
ชื่อรับรองอย่าง
น้อย 1 คน
สาเนาทะเบียน
บ้านที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นเจ้า
บ้านหรือสาเนา
สัญญาเช่าโดยมี
ผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นผู้เช่า

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

1

-

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ประกอบ
พาณิชยกิจมิได้
เป็นเจ้าบ้าน )
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ที่

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรือเอกสารสิทธิ์
อย่างอื่นที่ผู้เป็น
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์เป็น
ผู้ให้ความ
ยินยอมพร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
แผนที่แสดง
สถานที่ซึ่งใช้
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สาคัญบริเวณ
ใกล้เคียง
โดยสังเขปพร้อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ามี)
พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
(ถ้ามี) พร้อมลง
นามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
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ที่

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อนุญาตหรือ
หนังสือรับรองให้
เป็นผู้จาหน่าย
หรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์
ของสินค้าที่ขาย
หรือให้เช่าหรือ
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากรหรือ
หลักฐานการซื้อ
ขายจาก
ต่างประเทศ
พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จานวนเงินทุน
หรืออาจมาพบ
เจ้าหน้าที่เพื่อทา
บันทึกถ้อยคา
เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงของ

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประกอบพาณิชย
กิจการขายหรือให้
เช่าแผ่นซีดีแถบ
บันทึกวีดิทัศน์
แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดี
หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัล
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบันเทิง)

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค้าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซึ่งประดับด้วยอัญ
มณี)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของ
เงินทุนพร้อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจานวน
เงินทุนก็ได้
16.ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คาขอละ)
ค่าธรรมเนียม50 บาท
2) ค่าธรรมเนียมคัดสาเนาเอกสาร (ชุดละ)
ค่าธรรมเนียม30 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการกรอกเอกสาร

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะกอสร้างอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่นก็ได้โดยการแจ้งตอเจ้าพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น39
กาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120วัน
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นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย 1 วัน
องค์การบริหาร ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนตาบลบ้าน
แจ้ง
แพนอาเภอเสนา
1)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
องค์การบริหาร พิจารณาเอกสาร
ส่วนตาบลบ้าน
ประกอบการแจ้ง
แพนอาเภอเสนา
2)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
องค์การบริหาร ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตาบลบ้าน
ประโยชน์ที่ดินตาม
แพนอาเภอเสนา
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
จังหวัด
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
พระนครศรีอยุธย
3)
จัดทาผังบริเวณแผนที่
า
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

35 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคาร
1) ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กาหนดและ

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

2)

3)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณี

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

7)

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
10) ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
11) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

(พ.ศ.2528)
16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดินองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
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2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทาที่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด 1 วัน
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร -
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กระทรวงมหาดไท 0
1)
ประชาชน
ย
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
((กรณีบุคคล
ธรรมดา))
((กรณีนิติบุคคล))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

4/7

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสือมอบ
อานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การขุดดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคานวณ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณการขุด
ดินที่มีความลึก

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
จากระดับพื้นดิน
เกิน๓เมตรหรือ
พื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000
ตารางเมตรต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความ
ลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
รายละเอียดการ ติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 20 เมตร)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

9)

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ประกาศกาหนด
ผู้ควบคุมงาน
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
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3)

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

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

02/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่นก็ได้โดยการแจ้งตอเจ้าพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบ39ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120วัน
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นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย 1 วัน
องค์การบริหาร ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนตาบลบ้าน
แจ้ง
แพนอาเภอเสนา
1)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
องค์การบริหาร พิจารณาเอกสาร
ส่วนตาบลบ้าน
ประกอบการแจ้ง
แพนอาเภอเสนา
2)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
องค์การบริหาร ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตาบลบ้าน
ประโยชน์ที่ดินตาม
แพนอาเภอเสนา
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
จังหวัด
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
พระนครศรีอยุธย
3)
จัดทาผังบริเวณแผนที่
า
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

35 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
เคลื่อนย้าย
1)
อาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กาหนดกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบ
-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
10) (แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่นก็ได้โดยการแจ้งตอเจ้าพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้

2/8

แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วัน
นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

2 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

35 วัน

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กาหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาต
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ
อานาจต้องมี
หนังสือมอบ

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

5)

อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
8) ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
9)
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม 10)
เป็นผู้ควบคุมงาน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
11)
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดินองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
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2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี
พื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออก
คาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม 1 วัน
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร -

3/7

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กระทรวงมหาดไท 0
1)
ประชาชน
ย
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ
ดาเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสือมอบ
อานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
การถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รายการคานวณ
(กรณีการถมดิน
ที่มีพื้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพื้นที่
เกิน 2,000
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดิน
ที่มีพื้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยู่ของผู้ แจ้งการถมดิน

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
หมายเหตุ(
)
2) ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
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3)

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

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

02/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
15วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ้องถิ่นก็ได้าพนักงานท้ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ่เมตรโดยไม2
โดยการแจ้งต่อเจาพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
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แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อ
ถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้ง
และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ

12 วัน

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย

3/7

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

า
ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้งรื้อ ถอนอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กาหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร)

4/7

ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ขั้นตอนและสิ่ง
ป้องกันวัสดุหล่น
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการรื้อ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ถอนพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระภาษีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีป้าย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ภาษีป้ายพ.ศ. 2510
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีป้าย
แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น
เพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
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3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3)
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของป้ายชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. กรณีที่เจ้าของป้ายชาระภาษีเกินเวลาที่กาหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน ) ต้องชาระภาษีและเงิน
เพิ่ม
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายใน
ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้ว
เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1)
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วน

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ( ระยะเวลา : 1
ส่วนตาบลบ้าน วัน (ภายในเดือน
แพนอาเภอเสนา มีนาคมของทุกปี))
จังหวัด
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) และแจ้งการ
ประเมินภาษี

การพิจารณา

เจ้าของป้ายชาระภาษี

2)

3)

15 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

(ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539))
องค์การบริหาร ( ระยะเวลา :
ส่วนตาบลบ้าน ภายใน 15 วันนับ
แพนอาเภอเสนา แต่ได้รับแจ้งการ
จังหวัด
ประเมิน (กรณี
พระนครศรีอยุธย ชาระเกิน 15 วัน
า
จะต้องชาระเงิน
เพิ่มตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด))

ระยะเวลาดาเนินการรวม 46 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
พร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสาเนา
แผนผังแสดง
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงป้าย
รายละเอียด
เกี่ยวกับป้ายวัน
เดือนปีที่ติดตั้ง
หรือแสดง
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
เช่นสาเนาใบ
ทะเบียนการค้า
สาเนาทะเบียน
พาณิชย์สาเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สาเนา
สาเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีป้าย (ถ้ามี)

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

7)

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. 4)

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการชาระภาษี
2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
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3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับชาระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีทันทีหรือชาระภาษีภายในกาหนดเวลา)
6. เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินชาระภาษีเกิน
เวลาที่กาหนดจะต้องชาระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจ้าของ
ทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
11.จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

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

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร ( ระยะเวลา :
ส่วนตาบลบ้าน ภายใน 30 วันนับ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ตามแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการ
ชาระภาษี

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

จากวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการ
ทรัพย์สิน
(ภ.ร.ด.2) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ)
)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
2)
พร้อมสาเนา
หลักฐานแสดง 1
กรรมสิทธิ์
3)
โรงเรือนและที่ดิน
พร้อมสาเนาเช่น

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สร้างหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือให้โรงเรือนฯ
หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พร้อมสาเนาเช่น
ใบทะเบียน
การค้าทะเบียน
พาณิชย์ทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ค้าของฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
สัญญา
เช่าอาคาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พร้อม
สาเนา
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

5/5

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) 2. แบบคาร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ .ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่าง
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เข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ใช้วิธีการจับ
ฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศ
กาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ณสานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมทั้งมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้า
เรียน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

7 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

า
ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูติบัตรนักเรียน กรมการปกครอง 1
ผู้สมัคร
1)

2)

3)

4)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้านของ กรมการปกครอง
นักเรียนบิดา
มารดาหรือ
ผู้ปกครอง

1

1

ฉบับ

ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
นักเรียนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

(บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
-

-

3

0

ฉบับ

-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สถานศึกษา
กาหนด
กรณีไม่มีสูติบัตร -

5)

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีไม่มีสูติบัตร
ให้ใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองทา
บันทึกแจ้งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด
)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ
www.banpan.go.th
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2)

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

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการอบต.บ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.
พ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปีงบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
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1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
20 นาที
องค์การบริหาร ความพิการใน
ส่วนตาบลบ้าน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
แพนอาเภอเสนา
ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
จังหวัด
1)
พร้อมเอกสารหลักฐานและ
พระนครศรีอยุธย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
า
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผู้ขอลงทะเบียน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
าเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัวคน 1
1
ชุด
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
1) การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สาเนา
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
2)
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิน
1
1
ชุด
ฝากธนาคาร
พร้อมสาเนา
(กรณีที่ผู้ขอรับ
3)
เงินเบี้ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ธนาคาร)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของ
ผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้
อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณียื่นคา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสาเนาของ
ผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์ผู้
อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณีที่คน
พิการเป็นผู้เยาว์
ซึ่งมีผู้แทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

หรือผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณีการ
ยื่นคาขอแทน
ต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว)
16.ค่าธรรมเนียม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 /
สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.พ.ศ. 2552
6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพน
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.
2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาเนาณสานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
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1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผู้รับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้
ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง 20 นาที
องค์การบริหาร ชีพผู้สูงอายุใน
ส่วนตาบลบ้าน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
แพนอาเภอเสนา
1)
ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
จังหวัด
พร้อมเอกสารหลักฐานและ
พระนครศรีอยุธย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
า
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอานาจ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
2)
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
1
ชุด
ธนาคารพร้อม
3) สาเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
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ที่

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้อม
สาเนาของผู้รับ
มอบอานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)
16.ค่าธรรมเนียม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม
17.ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่พิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
1)

ชื่อกระบวนงาน:การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักบริหารการปกครองท้องที่
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติภาษีบารงุท้องที่พ.ศ.2508

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับชาระภาษีบารุงท้องที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่พ.ศ. 2508 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับชาระภาษีบารุงท้องที่
โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้
1. การติดต่อขอชาระภาษีบารุงท้องที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน
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(1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงาน
ประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน
(2) เจ้าพนักงานประเมินจะทาการตรวจอสบและคานวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของ
ที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องชาระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจานวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน
กาหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
อย่างอื่นทาให้อัตราภาษีบารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป
(1) เจ้าของที่ดินยื่นคาร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในกาหนด 30 วันนับแต่วันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจานวนเท่าใด
(4) การขอชาระภาษีบารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับประเมินนา
ใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปชาระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
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2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบารุงท้องที่แล้วเห็นว่า
การประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี
3. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังนับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
6. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพย์สิน
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนา
จังหวัด

หมายเหตุ

4/5

ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

แจ้งการประเมินภาษีให้
เจ้าของทรัพย์สินดาเนินการ
ชาระภาษี

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
พระนครศรีอยุธย
า

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

2)
3)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ชุด

หมายเหตุ
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(กรณีเป็นนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เช่นโฉนดที่ดิน ,
น.ส.3

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่
2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

ใบเสร็จหรือ
สาเนาใบเสร็จ
การชาระค่าภาษี
บารุงท้องที่ของปี
ก่อน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ดาเนินการ
แทน)
-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแพนหมายเลขโทรศัพท์ 0-3525-4199 หรือ www.banpan.go.th
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

10/08/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แพนอาเภอเสนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

